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Cuvânt înainte,
Dragi cetățeni,
De la început am fost conștient că Administrația Locală are obligația să propună comunității
programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiții, de când mi‐ați acordat încrederea dumneavoastră
am facut tot ce mi‐a stat în putință să modernizez această comună și să o aduc la nivelul demn de a se
integra în Uniunea Europeană. Sunt convins că în tot acest timp am reușit să ne cunoaștem atât
obiectivele, cât și atribuțiile. În acest sens este nevoie de acordul dumneavoastră pentru proiectarea
Strategiei de Dezvoltare locală pe o perioadă de 6 ani. Scopul acestei strategii este de a demara și finaliza
proiectele prin care vom reuși să dezvoltăm comuna pe care o reprezentăm. Astfel, împreună ne vom
bucura de o infrastructură stradală modernizată, vom intra în rândul regiunilor civilizate din punct de
vedere edilitar și vom putea folosi sistemul de canalizare și epurare al apei potabile sau ne vom racorda la
rețeaua de gaz metan. Proiectele pe care le‐am întreprins până acum și cele viitoare sunt făcute pentru a
îmbunătăți viața locuitorilor comunei Gohor. Datorită faptului că m‐ați sprijinit atunci când a fost nevoie și
pentru că realizați ce presupune alinierea cu zonele dezvoltate, vreau să vă mulțumesc și să vă asigur că
ne vom bucura împreună de fiecare proiect finalizat.
Vă aștept alături de mine!
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Introducere
Comuna Gohor, a cărei strategie este prezentată prin acest document cuprinde cinci
sate: Gohor, Berheci, Poşta, Nărteşti, Ireasca.
Realizarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Gohor a avut ca punct de plecare
nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen al localității, iar implementarea ei va
contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice, dezvoltare care va fi programată și
coordonată de autoritățile locale ce vor reprezenta factorul decizional și care vor purta
responsabilitatea evoluției în timp.
Crearea condițiilor necesare dezvoltării locale reprezintă o necesitate, dar și o provocare
pentru toate comunitățile din statele membre ale UE, autorităților administrației publice
locale revenindu‐le responsabilitatea stabilirii priorităților de dezvoltare în acord cu
specificul zonei, dar care să se plieze pe PRIORITĂȚILE REGIONALE, NAȚIONALE ȘI EUROPENE
și implicit pe oportunitățile de finanțare disponibile în acest context.
În perioada 2007–2013, comunitățile rurale din România au avut la dispoziție
oportunități de finanțare a nevoilor în domeniul infrastructurii sau serviciilor, pentru
întâmpinarea cărora multe dintre acestea nu au fost pregătite, ratând proiecte relevante și
generatoare de creștere economică sau orientându‐se către priorități care s‐au dovedit a nu
fi cele reale în LIPSA UNEI VIZIUNI STRATEGICE ADECVATE.
În perioada 2014–2020, comunitățile rurale au o nouă șansă de care trebuie să profite în
numele locuitorilor, învățând din greșelile anterioare sau dimpotrivă, îmbunătățindu‐și
performanțele, iar punctul de pornire trebuie să fie procesul de elaborare și promovare a
strategiilor de dezvoltare locală, integrat într‐un demers de planificare strategică ce vizează
abordarea integrată a tuturor aspectelor de natură economică, socială și teritorială precum
și asigurarea finanțării multifond a priorităților stabilite în acord cu reglementările europene
și naționale în domeniu, dar și cu alte documente programate și strategice la nivel european
și național, cu strategiile europene orizontale/sectoriale cu impact asupra priorităților de
dezvoltare și obiectivelor care trebuiesc atinse de Statele Membre, dintre care:



Strategia Europa 2020, strategiile pentru creștere și ocupare etc.
Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica Agricolă Comună și
Politica Comună în Domeniul Pescuitului, Cadrul Strategic Comun, precum și
regulamente specifice pentru fiecare Fond în parte, inclusiv cele pentru FEADR și
FEPAM;
 Documentele de planificare și politicile relevante la nivel național, regional, județean.
 Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud – Est pentru perioada 2014–2020;
 Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014–2020;
Strategia de dezvoltare a comunei Gohor pentru perioada 2014–2020 reprezintă un
instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale ale comunității și
_____________________________________________________________________
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atingerea acestora în viitor, un instrument de lucru al administrației publice locale, agreat de
întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea, decizia și acțiunea către obiective
superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate
urgențelor ce pot interveni în anumite momente.
În aceeași măsură Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Gohor va fi un instrument
pus la dispoziție tuturor factorilor interesați în programul economico‐social al comunei, iar
pe de alta parte, tiparul traseului armonios pentru orizontul de timp propus până în anul
2020.
Strategia de Dezvoltare Locală se dorește a fi un ghid de prezentare a tuturor
obiectivelor de dezvoltare, indicând totodată direcțiile de dezvoltare specifice, și în final
detaliate în acțiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administrației
publice locale. Pe baza Strategiei se fundamentează și se justifică cererile de finanțare
pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale.
Deși este realizată pentru administrația publică locală Strategia va sta la baza investițiilor
tuturor persoanelor juridice care activează pe teritoriul comunei. Strategia, ca document,
este necesară în contextul în care România ca țară a Uniunii Europene poate să acceseze
fonduri europene/comunitare. Acest lucru creează pe de o parte oportunitatea dezvoltării
durabile a comunităților cu ajutorul fondurilor europene, dar în același timp se creează noi
presiuni asupra competitivității economice locale.

Valorificarea acestor noi oportunități cere însă
alocarea unor resurse semnificative din partea actorilor
locali, atât la nivelul capacității administrative necesare
pentru accesare, implementare și monitorizarea adecvată
a acestor fonduri, cât și de ordin financiar, de furnizare a
cofinanțării obligatorii.

Astfel că, este necesară o prioritizare clară a
inițiativelor de dezvoltare, fundamentată pe o analiza
riguroasă a situației locale specifice, încât să fie maximizat
impactul socio‐economic al acestor investiții, în contextul
resurselor limitate disponibile pentru mobilizare în
orizontul de timp 2014‐2020.

_____________________________________________________________________
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Capitolul I
I.1

Preambul

În contextul dezvoltării locale, Strategia de Dezvoltare pe perioada 2015 – 2020 a
comunei Gohor este un concept elaborat, reprezentând un instrument de lucru, adoptat de
Consiliul Local Gohor, constituind un traseu optim ales pentru orizontul de timp propus.
Strategia are valoarea unui document program agreat de comunitate care va orienta decizia
și acțiunea locală către obiective comune de dezvoltare, independent de imixtiuni politice.
Adoptarea procesului de consultare a comunității locale determină caracterul
consensual al Strategiei cu nevoile și așteptările cetățenilor, rezultat al asumării depline și
conștiente atât a limitelor și imposibilităților cât mai ales a implicării și valorificării
potențialului local, natural, uman și financiar.
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.
În România conceptul de strategie de dezvoltare locală şi‐a găsit, cel puţin până în
prezent, o aplicabilitate practică redusă pentru cei implicaţi în procesele de dezvoltare
comunitară.
Acest concept este utilizat tot mai des în literatura de specialitate. Chiar şi aici se
poate observa o anumită rezervă faţă de acesta, rezervă datorată probabil unor obişnuinţe
rămase din perioada în care dezvoltarea locală nu era coordonată la nivel local, pe baza unei
strategii care să diferenţieze diferite alternative de dezvoltare, ci încadra comunităţile într‐
un plan general de dezvoltare elaborat la nivel central. Mai mult, în acest plan general de
dezvoltare se fixau obiective de atins şi nu se gândea în termeni de programe care urmau să
fie implementate şi care necesitau o abordare multidimensională a problemei vizate.
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. Strategiile de
dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin şapte trăsături care le recomandă
managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu.
În procesul elaborării şi implementării strategiilor de dezvoltare locală sunt implicaţi
următorii actori de pe plan local:

_____________________________________________________________________
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• administraţia publică locală;
• comunitatea locală;
• firme private;
• reprezentanţii societăţii civile.

I.2

Context

În condițiile unei autonomii administrative, administrația publică locală beneficiază
de un cadru legal care îi oferă posibilitatea de a realiza și implementa planuri de dezvoltare
socio‐economică, culturală, de urbanism, de protecție a mediului.
Operațional, aceste planuri de bază trebuie coordonate în cadrul legislativ existent,
pe baza unor analize de costuri și beneficii, a impactului programelor de dezvoltare propuse,
a metodelor de monitorizare și control. Prezentul document se constituie ca baza
coordonării investițiilor multi‐anuale și a pregătirii administrației publice locale pentru
absorbția fondurilor europene planificate pentru perioada 2014‐2020.
Structural, strategia de dezvoltare este construită pe metodologia planificării
strategice, cu următoarele etape: Audit, Viziune și obiective strategice, Politici de dezvoltare,
Implementare, Monitorizare și Evaluare.

I.3

Scopul Strategiei

Scopul Strategiei de Dezvoltare este de a determina direcțiile de dezvoltare, ritmul și
scara acestei dezvoltări, de a eficientiza activitatea autorităților publice locale în gestionarea
problemelor municipiului, în utilizarea resurselor financiare, de a promova localitatea, de a
atrage fonduri externe (investiții, fonduri europene, alte fonduri) pentru a implementa proiectele
investiționale planificate.

I.4

Obiectivul Strategiei

Obiectivul Strategiei este de a oferi Consiliului Local și Primăriei comunei Gohor un
instrument metodologic și legal, pe baza căruia acesta să poată structura și planifica
implementarea pachetului de politici, programe și proiecte pe termen mediu.
Beneficiarii Strategiei sunt locuitorii comunei, autoritățile administrației publice
locale, instituțiile publice, societatea civilă, sectorul privat.
Statutul României de Stat Membru al Uniunii Europene determină coordonarea
politicilor naționale cu cele europene, fapt care exercită un impact asupra resurselor și
condițiilor din țara noastră, până la nivel local. Sub influența acestui complex proces,
administrația locală își reconsideră avantajele competitive, cu scopul de a asigura o bună
dezvoltare economică și o calitate corespunzătoare a vieții în comunitate.
Pentru aceasta, trebuie luate în considerare un set de principii și câteva obiective specifice.
_____________________________________________________________________
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I.5

Principii:

1. Durabilitate – condiții mai bune de trai pentru populația săracă precum și un minimum de
condiții necesare pentru un trai decent și pentru sănătatea și bunăstarea tuturor;
2. Competitivitate – permite dezvoltarea economiei proprii în context regional și național,
promovarea unui sector privat productiv și competitiv;
3. Sprijin financiar – putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate de surse
financiare pentru a satisface nevoile de investiții și dezvoltare.
4. O bună administrare – reacția eficientă și efectivă la problemele comunității prin
responsabilizarea autorităților locale și parteneriatul cu societatea civilă.

I.6

Obiective:

1. să direcționeze comunitatea spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe
locuri de muncă;
2. să dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritățile comunității,
strategia și acțiunile sale;
3. să sprijine autoritățile publice locale în prezentarea strategiilor financiare și de investiții;
4. să determine eficientizarea managementului.

I.7

Metodologie

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunitățile pot să‐și
creeze imaginea viitorului pornind de la condițiile prezente de potențial și resurse și își
trasează căi de realizare a acelui viitor. Din punct de vedere metodologic, etapele necesare
în planificarea strategică sunt următoarele:








Evaluarea mediului local în toate componentele sale și a potențialului local (studiu
evaluativ sau analiza de potențial);
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală;
formularea scopurilor, obiectivelor și a strategiei realiste;
identificarea, evaluarea și ordonarea măsurilor și proiectelor după priorități;
Implementarea Strategiei de Dezvoltare;
dezvoltarea planurilor de acțiune;
monitorizarea și evaluarea rezultatelor.

_____________________________________________________________________
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I.8

Evaluarea mediului local și a potențialului local

Echipa de proiect a inițiat evaluarea mediului natural și economico‐social local și a
potențialului existent în zonă pentru că, pornind de la acesta, să argumenteze crearea și
implementarea de politici și programe adresate necesităților locale. S‐a pornit de la ideea
fundamentală că forțele determinante ale dezvoltării locale sunt baza economică și
capacitatea de dezvoltare a acesteia, având în vedere și tendințele externe și evenimentele
care pot avea impact asupra acestora.

I.9

Definirea domeniilor de analiză

Domeniile de analiză au fost grupate astfel: cadrul natural, potențialul reprezentat de
acesta și riscurile asociate, resursele umane existente și perspectivele de suport, situația
urbanistică, edilitară și economică, poziția geo‐strategică locală și regională, infrastructura
fizică și de comunicații, mediul de afaceri, patrimoniul, fiecare din aceste domenii fiind
împărțit în subdomenii, pentru a cuprinde o gamă cât mai largă și reprezentativă a vieții
economico‐sociale a comunei Gohor.

I.10

Colectarea datelor

Colectarea datelor, ca factor cheie al realizării analizei economico‐sociale a zonei, a
fost un proces dificil, avându‐se în vedere disponibilitatea și accesul la date statistice,
relevante în acest scop. De aceea acolo unde nu a fost posibilă găsirea unor date statistice
oficiale sau colectarea unor date de la diverse instituții și organizații de profil, s‐au colectat
date empirice, transmise verbal, prin interviuri și sondaje, din cunoștințele de specialitate
documentate ale membrilor echipei și ale unor experți din diferite domenii. Prezentarea
datelor și informațiilor prelucrate s‐a făcut astfel încât acestea să fie relevante și relativ ușor
de înțeles pentru factorii de decizie.

I.11

Analiza SWOT

După colectarea și prelucrarea datelor, echipa de proiect a organizat derularea
analizelor de potențial ale zonei, în vederea utilizării acestora în cadrul analizei SWOT.
Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în procesul planificării strategice pentru
identificarea potențialelor, a priorităților și pentru crearea unei viziuni comune a strategiei
de dezvoltare. Analiza SWOT trebuie să dea în esență un răspuns la întrebarea ”Unde
suntem?”, aceasta implicând analiza mediului intern al zonei și a mediului extern general și
specific.
Pornind de la rezultatele analizei SWOT echipa proiectului a trecut la etapa a doua de
realizare a planificării strategice și anume la elaborarea propriu‐zisă a strategiei.
Specificul analizei SWOT este că ea studiază concomitent caracteristicile interne şi
influenţele mediului extern, ţinând cont atât de factorii pozitivi, cât şi de cei negativi. În
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cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al entităţii pentru care se
elaborează strategia, punctele forte şi punctele slabe. Apoi se analizează influenţele
exterioare, efectele pozitive fiind considerate ca posibilităţi, iar cele negative ca pericole.
Analiza SWOT este efectuată în colectiv de mai mulţi agenţi implicaţi atât în elaborarea cât şi
în implementarea strategiei.
Tot în această fază pot fi incluse şi alte cercetări promovate de noi în cadrul elaborării
strategiilor de dezvoltare, şi anume un capitol intitulat de noi Analiza şi monitorizarea
agenţilor de dezvoltare locală.
Prin agenţi de dezvoltare înţelegem: instituţii ale administraţiei publice locale,
organizaţii neguvernamentale, întreprinzători privaţi, grupuri de iniţiativă cetăţenească,
instituţii cum ar fi biserica, şcoala, etc. Rolul acestor agenţi în impulsionarea proceselor de
dezvoltare locală este foarte important, ei fiind mai ales în mediul rural cei care au cea mai
mare influenţă asupra procesului de dezvoltare locală. Tehnica folosită de noi pentru a stabili
implicarea acestor agenţi în dezvoltarea locală este cea a anchetei sociologice. Aici suntem
interesaţi nu doar de implicarea agenţilor enumeraţi mai sus în dezvoltarea comunităţii în
care trăiesc, dar şi de imaginea pe care o au aceştia în cadrul comunităţii din care provin.
În urma analizei SWOT sunt identificate punctele forte și cele slabe, oportunităţile de
dezvoltare, dar şi pericolele existente la nivelul unei comunităţi. Acest tip de analiză permite
identificarea direcţiilor de dezvoltare locală. Până la nivelul acestei etape culegerea şi analiza
datelor existente poate fi făcută doar de grupul de analiză care coordonează activităţile
privind elaborarea strategiei de dezvoltare.
La acest capitol în elaborarea strategiilor de dezvoltare am inclus două puncte
esenţiale şi anume:
a) Obiective strategice de dezvoltare
b) Obiective operaţionale.
Primul punct cuprinde: enumerarea obiectivelor pentru care a fost elaborată
strategia; menţionarea metodologiei de elaborare şi a agenţilor de dezvoltare locală
implicaţi în procesul elaborării strategiei de dezvoltare, precum şi identificarea câtorva
domenii strategice de dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate şi în
identificarea obiectivelor operaţionale.
La al doilea punct al acestei faze sunt prezentate obiectivele operaţionale de
dezvoltare în teritoriul supus investigaţiei. Programul operativ de dezvoltare locală trebuie
gândit de către grupul de lucru ca un sistem coerent privind dezvoltarea localităţii/micro‐
regiunii/regiunii. În alegerea subprogramelor, cel mai important considerent trebuie să fie
iniţierea unor proiecte de dezvoltare convergente în vederea atingerii obiectivelor stabilite.
Condiţia de bază pentru dezvoltare locală este păstrarea tradiţiilor economice şi sociale
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comunitare. Astfel se ajunge la situaţia în care, pe baza realităţii existente se pun bazele
dezvoltării durabile a comunităţii.

Promovarea strategiei la nivel local, judeţean şi regional
Un important instrument de lucru în întreaga perioadă de elaborare a Strategiei de
dezvoltare durabilă a fost acţiunea de consultare a comunităţii locale, care a permis
implicarea directă a populaţiei şi extragerea opiniilor acesteia care, de fapt, reprezintă
nevoile şi aspiraţiile locuitorilor comunei.
Printr‐o serie de activităţi de informare, cât şi de sondare a opiniei publice, urmate de
activitatea de consultare prin organizarea unei dezbateri publice pe tema proiectului de
strategie s‐a iniţiat, pe plan local, un permanent parteneriat ce va permite participarea
comunităţii la procesul de luare a deciziilor. Acest plan de consultare a permis prelucrarea
proiectului de strategie iniţial astfel încât, acesta să poată fi asumat de întreaga comunitate
locală. După aprobarea în Consiliul local, autorităţile locale trebuie să promoveze Strategia
de dezvoltare durabilă a comunei prin toate mijloacele şi cu toate ocaziile la nivel local,
judeţean şi regional.

_____________________________________________________________________
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Capitolul II
II.1

Corelarea strategiei cu documentele strategice la nivel
european, național, regional și județean

Europa 20 reprezintă strategia Uniunii Europene de creștere economică pentru următorii 10
ani.
Obiectivul general al acestei strategii este transformarea UE într‐o economie inteligentă,
ecologică și favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forței de muncă,
al productivității, precum și pentru a asigura coeziunea economică, socială și teritorială.
Cele trei priorități stabilite în cadrul acestei strategii sunt:













Creștere inteligentă;
Creștere durabilă;
Creștere favorabilă incluziunii sociale.
Printre țintele Strategiei Europa 2020 se numără:
Rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani de 75%;
Nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare de 3% din PIB‐ul Uniunii Europene;
Obiectivul 20/20/20 în materie de energie și schimbări climatice:
Emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;
20% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
Creșterea cu 20% a eficienței energetice;
Rata de părăsire timpurie a școlii sub 10%;
Ponderea tinerilor cu vârsta între 30 – 34 ani, absolvenți ai unei forme de învățământ
terțiar, de cel puțin 10%;
Scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane.

Strategia Europa 2020 are 11 obiective tematice:
1. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării;
2. Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informațiilor și
comunicațiilor;
3. Creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii;
4. Sprijinirea tranziției spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;
5. Promovarea adaptării la schimburile climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor;
6. Protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor în rețelele cheie;
8. Promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă;
9. Investiții în competențe, educație și învățare continuă;
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10. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei;
11. Îmbunătățirea capacității instituționale și a eficienței în administrația publică.

Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene indică trei priorități:
I.

II.

III.

Îmbunătățirea atractivității Statelor Membre, regiunilor și orașelor, prin
îmbunătățirea accesibilității, asigurarea unui nivel și a unei calități adecvate a
serviciilor și protejarea mediului înconjurător.
Încurajarea inovării, antreprenoriatului și dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaștere, prin promovarea capacității de cercetare‐inovare, inclusiv a noilor
instrumente TIC.
Crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane în
procesul de ocupare și în activități antreprenoriale, îmbunătățirea adaptabilității
lucrărilor și a firmelor și investițiile în capitalul uman.

Conectarea Europei – are scopul de a accelera investițiile pe termen lung, căi ferate,
rețele energetice, conducte și rețele de mare viteză în bandă largă:
Ameliorarea legăturilor de transport – investiții în proiecte de infrastructură menite să
faciliteze transportul de mărfuri și călători, în special între vestul și estul Europei. Investițiile
se vor axa pe moduri de transport ecologice și durabile.
Conectarea rețelelor energetice – realizarea de conexiuni între țările UE, care să
faciliteze furnizarea energiei – atât acelei tradiționale, cât și a energiei provenind din surse
regenerabile.
Sprijinirea rețelelor digitale de mare viteză – crearea de rețele în bandă largă și
furnizarea de servicii digitale paneuropene. Se vor acord subvenții pentru crearea
infrastructurii necesare în vederea introducerii serviciilor de identificare digitală, precum și a
serviciilor electronice în domeniul achizițiilor publice, sănătății, justiției și operațiunilor
vamale. Banii vor fi utilizați pentru a asigura conectarea și interoperabilitatea serviciilor
naționale.

II.2

Corelarea cu Cadrul Strategic de Dezvoltare a
României 2014–2020

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru
trecerea, într‐un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de
valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre
îmbunătățirea continuă a calității vieții și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.
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Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice
pe termen scurt, mediu și lung:
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene și a principalilor
indicatori ai dezvoltării durabile.
Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor
membre UE din punct de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
Țintele Strategiei ”Europa 2020” asumate de România sunt:









Rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani de 70%
Nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare de 2% din PIB‐ul României;
Obiectivul 20/20/20 în materie de energie și schimbări climatice;
Emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900.
24% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
Creșterea cu 19% a eficienței energetice;
Rata de părăsire timpurie a școlii sub 11, 3%;
Ponderea tinerilor cu vârsta între 30 – 34 ani, absolvenți ai unei forme de
învățământ terțiar, de cel puțin 26, 7%;
 Scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.
La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul
Programelor Naționale de Reformă(PNR).

Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014–2020
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007–2013 și 2020, 2030 – obiective:













Modernizarea și dezvoltarea rețelei de transport de interes european și național;
Creșterea condițiilor de siguranță și a calității serviciilor;
Liberalizarea pieței interne de transport;
Stimularea dezvoltării economice și a competitivității;
Întărirea coeziunii sociale și teritoriale la nivel regional și național;
Compatibilitatea cu mediul înconjurător.
Strategia de transport intermodal în România 2020 – obiective avute în vedere:
Modernizarea și/sau construirea unor terminale intermodale și a infrastructurii
aferente;
Realizarea unor servicii intermodale de calitate;
Implementarea unui sistem de urmărire, planificare și management a transportului;
Intermodal de marfă, utilizând sistemele inteligente de transport disponibile pe piață
Stimularea promovării sistemului național de transport intermodal.
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Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007–2026 are ca
principale obiective transformarea României intr‐o destinație turistică de calitate pe baza
patrimoniului său natural și cultural.
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul de timp
2020, respectiv 2030. Obiectivele pentru 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al
țărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. Conceptul Strategic de
Dezvoltare Teritorială România 2030 – are următoarele obiective:






Racordarea la rețeaua europeană de poli și coridoare de dezvoltare;
Structura și dezvoltarea echilibrată a rețelei de localități urbane;
Afirmarea solidarității urban‐rural;
Dezvoltarea rurală;
Consolidarea și dezvoltarea legăturilor interregionale ca suport al dezvoltării
regionale;
 Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii;
 Creșterea competitivității teritoriale;
 Protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural.
Prin complexitatea proceselor și fenomenelor, prin amplitudinea provocărilor și
problemelor care trebuie rezolvate, dezvoltarea durabilă a României a încetat de mult să mai
fie atributul exclusiv al elitelor politice, economice și intelectuale. În egală măsură,
dezvoltarea durabilă a țării privește pe fiecare cetățean al României și în consecință, necesită
antrenarea, implicarea și participarea activă a acestuia, în cele mai adecvate modalități,
potrivit cu interesele și capacitatea sa de a contribui la sustenabilitatea procesului economic
și social al țării.
Participarea la elaborarea și implementarea acestei strategii reprezintă singura
alternativă de a pune bazele unei platforme comune de acțiune la scară națională și locală,
care să dea consistentă eforturilor comune, să modeleze viitorul României și să influențeze
în bine viața oamenilor pentru mai multe decenii în viitor, în condițiile șanselor,
oportunităților și rigorilor generate de globalizare, integrare în Uniunea Europeană și
extindere a societății bazate pe tehnologia informației și a comunicațiilor.
Această strategie reprezintă, practic, un proiect deschis, în măsură să răspundă eficient și
prompt la schimbările tot mai rapide de mediu economic, la conjuncturi interne și externe, la
constrângerile existente și la cele generate de noul statut al României, de membru cu
drepturi depline al comunității europene și euro‐atlantice.
Trecerea de la viziunile pe termen scurt care își au virtuțile, dar și limitele lor, la viziunile pe
termen mediu și lung, care să armonizeze cerințele și direcțiile dezvoltării României cu cele
ale integrării euro‐atlantice, a devenit o necesitate evidentă.
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Luând în considerare necesitatea adaptării spațiului urban și rural românesc la cerințele UE,
prin promovarea unui sector eficient și viabil din punct de vedere economic și social în
contextul perioadei ulterior integrării, strategia stabilește principalele direcții pentru
dezvoltare ale României.
Situația actuală este caracterizată de o multitudine de factori care provoacă schimbări
continue, atât intern cât și extern, schimbări cărora Uniunea trebuie să le facă față și deci să
se afle într‐o continuă adaptare.

II.3

PROGRAMAREA FONDURILOR EUROPENE
NERAMBURSABILE ÎN PERIOADA 2014–2020

Proiectul legislativ UE pentru perioada 2014–2020 face referire la următoarele
aspecte care stau la baza procesului de programare a fondurilor europene nerambursabile
alocate în viitorul exercițiu financiar:









Concentrarea tematica asupra priorităților Strategiei Europa 2020 pentru o ”creștere
inteligentă, durabilă și incluzivă”, transpuse în CSC la nivel european;
Un cadru unic de programe la nivelul fiecărui stat membru – numit Contract/Acord de
Parteneriat (C/AP) 2014–2020, care va acoperi instrumentele structurare și fondurile
destinate dezvoltării rurale și pescuitului, respectiv: Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC),
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), și Fondul European
pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM);
Posibilitatea elaborării unor programe mini‐fond în cazul implementării
instrumentelor structurale;
Oportunități extinse pentru abordarea teritorială a programării;
Un accent crescut pe performanță și monitorizarea rezultatelor;
Impunerea unor condiționalități macroeconomice, ex‐ante și ex‐post pentru
accesarea/cheltuirea fondurilor;
Simplificarea procesului de accesare și un mai bun management al fondurilor.

II.4

NOUTĂȚI PRIVIND FONDURILE EUROPENE

Făcând o analiză punctuală, comparativă între perioada 2007–2013 și 2014–2020 observăm
că apar noutăți în ceea ce privește diversele sectoare ale fondurilor europene.
Noutăți în materie de creștere economică, locuri de muncă și coeziune
Fondul european de ajustare la globalizare va continua să ofere sprijin pentru
lucrătorii disponibilizați ca urmare a unor schimbări structurale majore. În plus, acest fond își
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va extinde domeniul de aplicare pentru a reduce impactul noilor acorduri comerciale asupra
agricultorilor.
II.4.1 Noutăți în materie de cercetare și inovare
Cele mai importante trei programe de finanțare pentru cercetare și dezvoltare
(Programul pentru competitivitate și inovare, Al șaptelea program‐cadru și Institutul
European de Inovare și Tehnologie) vor fi reunite într‐un cadru strategic comun, Orizont
2020, pentru a elimina fragmentarea și pentru a evita suprapunerile.
Schemele de finanțare vor fi standardizate și simplificate. De asemenea, pentru
toatele schemele de finanțare va exista un set unic de reguli privind participarea, auditul,
structurile de sprijin, difuzarea rezultatelor și schemele de rambursare. În ceea ce privește
finanțarea, instrumentele financiare inovatoare vor ajuta la mobilizarea investițiilor private
precum parteneriatele public – privat.
II.4.2 Noutăți în materie de agricultură și mediu
Ecologizarea a 30% din părțile directe către fermieri: pentru a asigura că politica
agricolă comună (PAC) contribuie la îndeplinirea de către UE a obiectivelor de mediu și a
celor legate de politica climatică, 30% din părțile directe vor fi condiționate de respectarea
unei serii de cele mai bune practici în materie de mediu, în plus față de obligațiile în materie
de ecocondiționalitate existente.
Convergența plăților: nivelurile ajutorului direct acordat pentru fiecare hectar vor fi
adaptate progresiv (ținând seama de diferențele care există în continuare în ceea ce privesc
nivelurile de salarizare și costurile de producție) pentru a se asigura o repartizare mai
echitabilă a plaților directe între fermierii europeni. Până în 2020, statele membre cu plăți
directe mai mici de 90% din media UE ar trebui să reducă diferența dintre nivelul actual și
90% din media UE cu o treime. Această convergență va fi finanțată în mod proporțional de
statele membre al căror nivel de plăți directe se situează peste media UE.
Plafonarea nivelului plăților directe prin limitarea nivelului de bază al ajutorului direct
pentru venit de care pot beneficia exploatațiile agricole de dimensiuni mari, ținând seama, în
același timp, de economiile de scară ale unor structuri mai mari și de locurile de muncă
directe pe care le generează acestea. Propunerea va permite reutilizarea economiilor în
cadrul alocării bugetare pentru dezvoltare rurală și, prin urmare, menținerea acestora în
pachetele financiare ale statelor membre care au realizat aceste economii.
Alocarea fondurilor de dezvoltare rurală se va baza pe criterii mai obiective și va fi mai bine
orientată către îndeplinirea obiectivelor acestei politici. Acest lucru va asigura un tratament
mai echitabil al agricultorilor care desfășoară aceleași activități.
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II.4.3 Noutăți în materie de mediu și politici climatice
Prioritățile aferente politicii de mediu și politicile climatice vor fi ”integrate” în toate
instrumentele – cheie de finanțare ale UE, printre care se numără coeziunea, agricultura,
afacerile maritime și pescuitul, cercetarea și inovarea, precum și în programele de asistență
externă.
Obiectivul este mărirea până la cel puțin 20% a ponderii cheltuielilor legate de politicile
climatice, prin intermediul contribuțiilor acordate de diversele domenii de politică, sub
rezerva unor date concludente rezultate în urma evaluărilor impactului. Această abordare va
contribui la evitarea unor creșteri a numărului de programe și la reducerea la minimum a
sarcinii administrative.
Programul LIFE+ va fi continuat și va include mai multe acțiuni în domeniul climatic.
Un sub‐program consacrat politicilor climatice se va axa pe proiecte – pilot și pe proiecte
demonstrative la scară mică. Vor fi utilizate proiecte integrate, de exemplu, pentru a
promova strategii transfrontaliere de adaptare în zonele predispuse la inundații. Gestionarea
viitorului program ar trebui să rămână centralizată, dar unele sarcini ar putea fi delegate
unor agenții executive existente.
II.4.4 Noutăți în materie de finanțare a bugetului UE
Se propune o reformă a sistemului de resurse proprii, care constă în eliminarea
actualei resurse proprii bazate pe T.V.A. și în crearea a două noi resurse proprii, respectiv
una bazată pe o parte din încasările unei taxe pe tranzacțiile financiare (TTF), iar cealaltă pe
veniturile provenite din taxa națională pe valoarea adăugată. Scopul nu este majorarea
bugetului UE, ci contribuirea la eforturile naționale de consolidare bugetară, prin reducerea
contribuțiilor directe de la bugetele statelor membre. Modificările propuse vor simplifica, de
asemenea, contribuțiile existente la buget și vor consolida legătura dintre politicile UE și
finanțarea UE.
La 28 Septembrie 2011, s‐a propus o directivă privind TTF a UE. TTF se va aplica pe
teritoriile celor 27 de state membre și nu va acoperi tranzacțiile efectuate de persoane fizice
sau de întreprinderile mici și mijlocii (IMM–uri), cum ar fi împrumuturile ipotecare,
împrumuturile bancare contractate de IMM‐uri sau contractele de asigurare. Nu se vor
impozita nici tranzacțiile de schimb valutar, nici majorările de capital efectuate de către
întreprinderi sau organisme publice. O astfel de taxă există deja în 10 state membre, dar
acțiunea la nivelul UE este mai adecvată pentru a se evita denaturarea și pentru a reduce
fragmentarea pieței interne. Estimările preliminare indică faptul că în întreaga UE veniturile
generate de această taxă ar atinge anual 57 miliarde euro, în funcție de reacțiile pieței. O
parte din venituri ar putea fi folosite ca resurse proprii pentru bugetul UE, ceea ce ar duce la
reducerea contribuțiilor naționale la bugetul UE și la diminuarea presiunii exercitate asupra
bugetelor naționale. Noua resursă proprie bazată pe TVA va crea o legătură reală între
nivelul național și nivelul UE și va stimula armonizarea suplimentară a sistemelor naționale
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de TVA. Aceasta va oferi UE venituri semnificative și stabile la costuri administrative și de
asigurare a conformității limitate pentru administrațiile naționale și întreprinderi.

II.5

CAPACITATEA DE ABSORBȚIE A FONDURILOR
NERAMBURSABILE

Un subiect foarte dezbătut în legătură cu fondurile europene se referă la capacitatea
de absorbție. S‐au făcut numeroase analize în această direcție, încercându‐se să se măsoare
capacitatea de absorbție și să se compare cu gradul de absorbție al altor state.
Unul dintre studiile realizate pentru Directoratul pentru Politică Regională al Comisiei
Europene DG Regio (2002) arată că există trei factori care influențează în mod decisiv
capacitatea de absorbție:
 Situația macroeconomică;
 Situația cofinanțării;
 Capacitatea administrativă.
Considerăm că un al patrulea indicator al capacității de absorbție este maturitatea
întregii societăți în ceea ce privește managementul proiectelor, al programelor și al
portofoliilor de proiecte. Am putea sesiza la finalizarea implementării proiectelor, că avem o
absorbție de 100%, dar impactul preconizat nu este cel așteptat, iar dezvoltarea la nivel
comunitar nu este așa cum ne‐am propus. Situați ar fi cea mai costisitoare în sensul că ar
crea o aparență de succes și ar exercita o povară asupra cheltuielilor publice (prin
necesitatea asigurării cofinanțării).

II.6

Etapele în accesarea fondurilor europene sunt:

 Elaborarea strategiei de dezvoltare a județului/localității, identificarea și
prioritizarea proiectelor;
 Consultarea factorilor interesați (a publicului) pe parcursul acestui proces;
 Dezvoltarea proiectului (fie apelând la o firmă specializată, selectată în urma unui
proces de achiziție publică, fie cu resursele umane proprii ale instituției solicitante);
 Găsirea unei surse de finanțare;
 Completarea și depunerea Cererii de finanțare;
 Evaluarea și selecția;
 Îndeplinirea condițiilor pre‐contractuale;
 Semnarea Contractului de finanțare;
 Implementarea proiectului;
 Evaluarea și auditarea proiectului.
În cazul proiectelor de infrastructură, care implică o documentație laborioasă, odată
identificat un proiect, pentru dezvoltarea acestuia se parcurg următorii pași:
_____________________________________________________________________

21

 Realizarea unui studiu de prefezabilitate (recomandabil pentru proiecte cu valori
mari și soluții tehnice diferite);
 Elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate;
 Atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate;
 Elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza cost – beneficiu;
 Elaborarea bugetului;
 Elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de specialitate,
dacă este cazul;
 Aprobarea studiului de fezabilitate;
 Elaborarea cererii de finanțare pe baza studiilor efectuate de către o firmă de
consultanță sau cu resurse proprii, dacă este cazul;
 Elaborarea altor documente, dacă este cazul (strategie de marketing, strategie de
vizitare, matricea cadru logic, etc.);
 Completarea dosarului proiectului cu celelalte documente solicitate care țin de
beneficiar;
 Depunerea proiectului.

II.7





Verificarea conformității administrative;
Verificarea eligibilității (solicitantului, proiectului);
Evaluarea tehnică și financiară;
Evaluarea strategică (nu în toate cazurile).

II.8
‐
‐
‐
‐
‐

Criteriile posibile de evaluare se pot referi la:

Relevanța proiectului față de obiectivele programului, axei, domeniului, măsurii
pentru care a fost depus spre finanțare;
Calitatea soluției tehnice;
Maturitatea proiectului;
Durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului;
Capacitatea solicitantului de a implementa, opera și întreține proiectul;

II.9


Principalele etape în verificarea, evaluarea și selecția
proiectelor sunt:

Reperele procesului de programare 2014–2020

Corelarea cu documentele strategice naționale (CSDR – Cadrul Strategic de
Dezvoltare a României pentru perioada 2014–2020 și CSDTR – Cadrul Strategic de
Dezvoltare Teritorială pentru perioada 2014–2020);
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Programarea integrată a fondurilor destinate politicii de coeziune și a celor destinate
dezvoltării rurale și pescuitului într‐un singur document strategic la nivel național –
”Contractul de parteneriat”.
Investiții Teritoriale Integrate;
Utilizarea asistenței tehnice pe scară largă, inclusiv din partea IFI și JASPERS;
Identificarea nevoilor de dezvoltare și a priorităților de dezvoltare;
Elaborarea documentelor de programare și implementare;
Dezvoltarea portofoliului de proiecte;
Definirea cadrului instituțional.

CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI 2014–2020 (CSDR) definește viziunea
cu privire la domeniile în care România ar trebui să investească cu prioritate (politica
națională de investiții).
Obiective tematice privind Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014–2020
Creștere durabilă
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate
sectoarele;
Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionarii riscurilor;
Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;
Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor rețelelor majore;
Creștere inteligentă
Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării;
Sporirea utilizării, calității și accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor;
Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol și a
celui de pescuit și acvacultură;
Prioritate orizontală
Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă;
Creștere favorabilă a incluziunii
Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă;
Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei;
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Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții.
CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ (CSDT ROMÂNIA) stabilește liniile
directoare de dezvoltare teritorială a României la scară regională, interregională, națională,
prin integrarea relațiilor relevante la nivel transfrontalier și transnațional, corelând
conceptele de coeziune și competitivitate la nivelul teritoriului. Scopul CSDT România este
de a pune în evidență, din perspectivă teritorială integrată, modalitățile de valorificare a
potențialului național, în vederea recuperării decalajelor de dezvoltare față de țările
europene, de a stimula dezvoltarea echilibrată a României și de a consolida rolul României
ca Stat Membru al Uniunii Europene și actor activ în zona Europei Centrale și de Est.
Documentul urmărește maximizarea impactului investițiilor străine și naționale, orientându‐
le către zone relevante, prin intermediul proiectelor strategice naționale și a politicilor
publice elaborate în conformitate cu obiectivele acestuia. Obiectivul general al CSDT
România este asigurarea integrării României în structurile Uniunii Europene prin afirmarea
identității regional – continentale, rolului său în regiune, creșterea coeziunii spațiale și a
competitivității și asigurarea unei dezvoltări durabile a României. Obiectivul general este
detaliat în cinci linii directoare majore, obiective strategice majore:






Racordarea la rețeaua europeană a polilor și coridoarelor de dezvoltare spațială;
Structurarea și dezvoltarea rețelei de localități urbane;
Afirmarea solidarității urban – rural adecvată categoriilor de teritorii;
Consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături inter‐regionale;
Valorificarea patrimoniului natural și cultural.

II.10 CORELAREA CU PLANUL DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ A REGIUNII SUD-EST 2014-2020
PDR reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socio‐economică
regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile cheie
prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează
prioritățile și interesele în domeniul economic, social etc., reprezentând în același timp
contribuția regiunii la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2014‐2020.
ADR Sud‐Est împreună cu reprezentați ai organizațiilor relevante în domeniul dezvoltării
regionale, elaborează Planul de Dezvoltare Regională (PDR) ca bază bună pentru
fundamentarea strategiei naționale de dezvoltare regională și a documentelor de
programare necesare pentru următoarea perioadă de programare 2014‐2020.
Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2014‐2020 al regiunii Sud – Est va fi un instrument care
să susțină includerea în strategiile naționale a obiectivelor de investiții ce vor contribui la
dezvoltarea socio‐economică a regiunii, să fundamenteze domeniile de intervenție și
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necesarul de finanțare din fonduri europene în perioada următoare de programare și să
cuprindă un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional și local.
Procesul de planificare a dezvoltării la nivel regional oferă o bază strategică esențială pentru
includerea măsurilor și a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de
finanțare indiferent de sursele de finanțare ale acestor programe:
Procesul se desfășoară în contextul intenției regionalizării politice;
Viziune de dezvoltare adoptată în decursul procesului anterior de planificare, care acoperă
intervalul rămas până în 2020;
Accent mai mare pe politici integrate și dezvoltarea/finanțarea unor planuri integrate.
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Capitolul III
III.1 Prezentarea Regiunii de dezvoltare Sud – Est şi a
orientărilor strategice stabilite la nivel regional

III.2 Caracteristicile Regiunii de dezvoltare Sud - Est
Regiunea Sud ‐ Est este situată în partea de sud‐est a României. Acoperind 35.762
km² (15% din suprafaţa totală a ţării), regiunea este a doua ca mărime din cele 8 ale
României, având în componenţă 6 judeţe: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea.
Regiunea are graniţă comună cu:
‐ Bulgaria la Sud;
‐ Regiunea Sud‐Muntenia la Sud şi Sud‐Vest;
‐ Regiunea Centru la Vest;
‐ Regiunea Nord la Nord;
‐ Republica Moldova şi Ucraina la Nord‐Est şi are graniţă naturală cu Marea Neagră la
Est, pe o lungime de 245 km.
III.2.1 Relief
Regiunea Sud‐Est cuprinde aproape toate formele de relief: lunca Dunării, câmpia
Bărăganului, podişul Dobrogei cu Munţii Măcinului, o parte a Carpaţilor şi Subcarpaţilor de
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Curbură. Regiunea Sud‐Est este străbătută de fluviul Dunărea, cuprinde Delta Dunării şi este
mărginită la Est de întreg litoralul românesc al Mării Negre. Preponderent relieful este de
câmpie, cu specific climatic continental.
III.2.2 Climă
Clima Regiunii Sud‐Est se înscrie în caracteristicile generale ale climatului temperat‐
continental moderat de tranziţie, cu o serie de particularităţi locale, date de anumiţi factori
(relieful, Marea Neagră, Dunărea).
III.2.3 Geologie
În partea de sud a câmpiei Covurlui se întâlneşte cernoziomul carbonatic format în
partea cea mai uscată a stepei pe pajişti xerofile cu graminee. Acest subtip de cernoziom mai
este cunoscut sub numele de cernoziom castaniu deschis sau cernoziom ciocolatiu
carbonatat. În podişul Covurlui ca şi în câmpie apare pe depozitele loessoide cernoziomul
levigat.
Regimul hidric al acestor soluri este favorabil culturii viţei de vie pentru că are un sistem de
rădăcini radiculare profunde, cu ajutorul cărora poate folosi apa din stratul acvifer.
O pondere mare în învelişul de sol o au şi solurile aluviale (inclusiv aluviunile), local gleizate şi
pe alocuri salinizate, întâlnite în luncile largi ale Buzăului, Siretului şi Dunării.
III. 2.4 Hidrologie - Reţeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică a Regiunii este bogată, fiind formată din Dunăre cu cei doi
afluenţi ai săi, Siret şi Prut şi din afluenţii acestora. Dunărea continuă până se bifurcă în trei
braţe: Chilia, Sfântul Gheorghe şi Sulina, formând cea mai mare deltă din Europa.
Din bazinul hidrografic litoral, lacurile naturale cu cea mai mare suprafaţă sunt: Tasăul,
Siutghiol, Techirgiol, Periteasca, Babadag, iar din bazinul hidrografic Dunăre: Razelm, Sinoe,
Goloviţa, Oltina. În judeţul Tulcea cel mai mare lac antropic este lacul Horia, iar în judeţul
Buzău, lacul Siriu.
Apele curgătoare se încadrează în tipul de regim continental accentuat, cu scurgere
predominantă primăvară şi vară, cu ape mari primăvara şi viituri vara şi toamnă.
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Apa subterană este înmagazinată în orizonturi de pietrişuri şi nisipuri, prin infiltrarea apelor
din precipitaţii, topirea zăpezii cât şi din apele din reţeaua hidrografică.
Ape minerale sulfuroase, feruginoase, clorosodice, uneori bogate în iod, se află la
Siriu, Nehoiu, Monteoru, Fisici, Balta Alba, Strajeni, Nifon, Lopătari.
Ape minerale şi termale ‐ există patru sonde cu ape geotermale ‐ două la Însurăţei,
una la Mihai Bravu şi una la Victoria. Apa are un puternic caracter clorurat‐sodic‐sulfatic‐
potasic‐magneziano‐calcic. Actualmente nu sunt utilizate. În trecut a fost utilizată o singură
sondă în Însurăţei, pentru prepararea agentului termic pentru locuinţe.
III.2.5 Vegetaţia şi fauna
Dealurile sunt acoperite, în parte, cu păduri de foioase, în care se îmbină stejarul,
carpenul, frasinul şi teiul. Suprafeţele întinse de păduri de tei – unice în România – constituie
o importantă bază meliferă.
III.2.6 Fauna
Fauna aparţine biotopului stepei şi silvostepei precum şi biotopului luncilor şi bălţilor.
Fauna spontană este reprezentată atât de animale sedentare, cât şi migratoare.

III.2.7 Zone protejate
Regiunea Sud‐Est este regiunea cu cea mai mare suprafaţă din ariile protejate din
totalul României (43, 8% din totalul suprafeţelor protejate din România), precum şi regiunea
cu cea mai mare suprafaţă ocupată de arii naturale protejate (aproximativ 32% din suprafaţa
regiunii). Pe teritoriul ei se află 144 de arii naturale protejate de interes naţional ‐ inclusiv o
rezervaţie a biosferei, un parc naţional şi 3 parcuri naturale – precum şi 108 situri care fac
parte din reţeaua comunitară Natura 2000. Datorită varietăţii de condiţii geoclimatice
existente, fiecare judeţ prezintă trăsături specifice în ceea ce priveşte habitatele şi speciile
de floră şi faună.

Brăila
Parcul Natural Balta Mică a Brăilei (PNBMB) este singura zonă rămasă în regim
hidrologic natural (zonă inundabilă), după îndiguirea, în proporţie de cca. 75%, a fostei Bălţi
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a Brăilei şi crearea incintei agricole Insula Mare a Brăilei. Este o zonă de mare importanţă din
punctul de vedere ornitologic ‐ avifauna existentă reprezintă 53% din cea a României – Balta
Mică a Brăilei este situată pe cel mai important culoar de migraţie al păsărilor din bazinul
inferior al Dunării de Jos şi a fost declarată în anul 2001 sit RAMSAR, conform Convenţiei
Ramsar prin care se protejează zonele umede de importanţă internaţională ca habitat al
păsărilor acvatice. Mai mult, în anul 2007, Balta Mică a Brăilei a fost declarată atât ca arie de
protecţie specială avifaunistică, cât şi ca sit de importanţă comunitară.

Alte arii naturale protejate de interes naţional sunt:
• Rezervaţia Naturală Pădurea Cameniţa este un arboret natural de frasin în amestec
cu salcâm şi constituie o raritate în peisajul judeţului Brăila.
• Rezervaţia Naturală Lacul Jirlău Vişani asigură habitate de pasaj, hrănire, şi cuibărire
pentru o serie de specii de păsări migratoare şi sedentare, de zonă umedă. Prezenţa
unor habitate şi specii de interes comunitar a motivat includerea lacului în aria de
protecţie specială avifaunistică “Balta Albă‐Amara‐Jirlău” precum şi din situl de
importanţă comunitară “Balta Albă‐Amara‐Jirlău‐Lacul Sărat Câineni”.

Buzău
În județul Buzău există în prezent 3 mari categorii de arii naturale protejate și anume:
‐ Arii naturale protejate incluse în Rețeaua Ecologică Europeană "Natura 2000": 11
situri de importanță comunitară și 4 situri de protecție avifaunistică;
‐ Arii naturale protejate de interes naţional: 15 rezervații și monumente ale naturii;
‐ Arii naturale protejate de interes județean: 9 rezervații și monumente ale naturii.
Dintre ariile naturale protejate de interes naţional din judeţul Buzău cele mai importante
sunt:
• Focul Viu‐Lopătari – monument al naturii unde se poate vedea o flacăra de până la 0, 5 m
înălțându‐se în bătaia vântului, un fenomen natural datorat emanației continue de gaze din
pământ;
• Platoul Meledic este o zonă colinară, cu pășuni și fânețe impresionante, un lac de
apă dulce pe substrat de sare și o peșteră de sare unică în Europa ‐ cea mai lungă
peșteră în sare pe plan mondial.
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• Vulcanii noroioși de la Pâclele Mari și Pâclele Mici sunt una dintre cele mai
interesante rezervații mixte (geologică și botanică) din România. Acest fenomen
natural spectaculos este rar întâlnit în lume. Turistii sunt impresionati de peisajul
selenar pe care îl formează numeroșii vulcani în miniatură, prin craterele cărora
gazele din adâncuri aduc noroi sub forma unei paste fluide de culoare alb‐gri sau
brun‐cenușie. Această "lavă" vâscoasa provine din dizolvarea marnelor și argilelor
întâlnite în cale de apa antrenată spre suprafață de presiunea gazelor. În jurul
"vulcanilor" se dezvoltă o vegetație care s‐a adaptat la salinitatea ridicată de aici.

Constanța
În judeţul Constanţa există un număr de 38 de arii naturale protejate.
‐ Rezervaţia naturală Lacul Terchighiol a fost declarat sit Ramsar în 2006, fiind încadrat în
categoria zonelor umede de importanţă internaţională. Situat lângă litoralul Mării Negre,
lacul este unic în ţară fiind împărţit prin diguri construite în anii ’80 în 3 porţiunii, una
puternic sărată, una salmastră şi una cu ape dulci. Existenţa de diferite habitate a permis
dezvoltarea unei mari varietăţi de specii: în special situl asigură condiţii bune de iernat
pentru păsările migratoare şi un loc ideal pentru păsări acvatice.
‐ Dunele litorale‐Agigea – rezervație naturală de dune marine reprezentată de un platou de
8‐10 m format din depunerea continuă a nisipului. Rezervatie floristică în cadrul căreia se
dezvoltă cca 120 de specii de plante caracteristice litoralului românesc al Mării Negre;
‐ Pădurea‐Hagieni este un punct de atractie pentru numeroși vizitatori datorită frumuseții
peisajului și a curiozităților sale floristice și faunistice: broasca țestoasă uriașă, numeroase
specii de păienjeni.
Biodiversitatea ce caracterizează judeţul Constanţa este valorificată prin instituirea regimului
de protecţie pentru un număr de 22 de Situri de Importanţă Comunitară (SCI) şi un număr de
20 de Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA).

Mai multe situri Natura 2000 sunt identificate în zona marină a judeţului, inclusiv:
• Aria de Protecţie Specială Avifaunistică “Marea Neagră” ‐ cu suprafaţa totală de 147.242, 9
ha din care aproximativ 50% (73.621, 45 ha) aferentă jud. Constanţa;
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• Sit de Importanţă Comunitară “Delta Dunării – zona marină” ‐ din care aproximativ 40%
(48.678, 8 ha) aferentă jud. Constanţa;
• Sit de Importanţă Comunitară “Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia”;
• Sit de Importanţă Comunitară “Plaja submersă Eforie Nord ‐ Eforie Sud”;
• Sit de Importanţă Comunitară “Vama Veche ‐ 2 Mai”;
• Sit de Importanţă Comunitară “Zona marină de la Capul Tuzla”.
Galați
Având o suprafaţă totală de cca. 9.431, 5 ha, ariile protejate de interes naţional în
judeţul Galaţi cuprind un parc natural şi 16 rezervaţii naturale de importanţă naţională
precum şi 6 rezervaţii de tip dendrologic ‐ peisagistic care au fost declarate prin HCJ nr.
46/1994 arii naturale protejate de interes judeţean.

Parcul Natural “Lunca Joasă a Prutului Inferior” este o zonă naturală de mare valoare
ştiinţifică cu rol de conservare a biodiversităţii care include 4.925 ha zone umede, 2.627 ha
păduri şi pajişti umede precum şi alte habitate naturale. Bogăţia tipurilor de habitate se
revarsă în numărul de specii de floră şi faună sălbatică ‐ 228 specii de păsări, 24 specii de
mamifere, 13 specii de reptile, 14 specii de amfibieni, 50 specii de peşti ‐ multe fiind cu
statut special – ocrotite, endemice, rare, foarte rare, vulnerabile sau pe cale de dispariţie.
Din numărul total al speciilor de păsări din zona Prutului inferior, 50 de specii, cu un diferit
grad de periclitate şi vulnerabilitate, sunt incluse în Cartea Roşie a vertebratelor din România
(2005).

SISTEMUL URBAN BRĂILA‐GALAŢI
Brăila şi Galaţi sunt localizate pe fluviul Dunărea şi împreună formează o zonă
urbanizată de circa 700.000 de locuitori. În Regiunea Sud‐Est a României se găsesc 2
aglomerări urbane de mari dimensiuni, Constanţa şi Brăila‐Galaţi. În Planul de Amenajare a
Teritoriului Naţional PATN, Brăila şi Galaţi sunt caracterizate ca alcătuind un sistem urban.
Deşi Constanţa a cunoscut o creştere economică relativ constantă în ultimii ani,
catalizată de activităţile portuare de la Marea Neagră şi de turism, zona Brăila – Galaţi a
înregistrat un declin economic. Se întrevede, aşadar, necesitatea clară pentru un catalizator
economic în zonă.
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În cazul Brăilei şi Galaţiului, cooperarea la o scară mai mare pare a fi cea mai bună
soluţie în a rezolva situaţia economică şi pentru a construi o regiune puternică din punct de
vedere economic şi spaţial, în care cetăţenii, companiile şi autorităţile naţionale şi europene,
precum şi investitorii, vor dori să locuiască, să opereze, să se recreeze şi în viitorul căreia vor
dori să investească.
Cele două oraşe ar putea deveni un sistem urban care, prin dezvoltare economică la o scară
mai mare a teritoriului, ar putea implementa proiecte urbane la scară mare, de exemplu în
domeniul infrastructurii urbane, locuirii care vor stimula dezvoltarea economică, devenind
aşadar un sistem urban metropolitan de mari dimensiuni pe Dunăre. Brăila – Galaţi ar putea
deveni a doua aglomerare urbană din România, după Bucureşti, şi ar putea pretinde, pe
bună dreptate, să devină un pol de creştere în următoarea perioadă de programare a Uniunii
Europene 2014‐20205.
Populaţia pe sexe în România, regiunile României şi judeţele Regiunii Sud‐Est în 2011

Sursa: Anuarul Statistic al României – INS Bucureşti – ediţia 2012
Tulcea
Datorită poziţiei sale geografice, judeţul Tulcea are aproape toate formele de relief
din România plecând de la Munţii Măcinului ‐ cei mai vechi munţi din România şi printre cei
mai vechi din Europa şi până la Delta Dunării ‐ teren încă în formare, cel mai nou pământ al
ţării. În judeţul Tulcea există un număr de 49 de arii naturale protejate de interes naţional,
care includ 34 rezervaţii naturale şi un parc naţional, o rezervaţie a biosferei şi 17 situri
Natura 2000, Tulcea fiind primul judeţul din România în ceea ce priveşte întinderea zonelor
protejate.
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Unica deltă din lume declarată rezervaţie a biosferei, Delta Dunării, este un adevărat
„muzeu viu” al biodiversităţii care cuprinde 30 tipuri de ecosisteme, 5.137 de specii din care
1.689 specii de floră şi 3.448 specii de faună ‐ şi una dintre cele mai mari zone umede din
lume, habitat ideal pentru păsările de apă. Teritoriul rezervaţiei cuprinde câteva unităţi
fizico‐geografice deosebite atât din punct de vedere morfologic cât şi genetic:
• Delta Dunării propriu‐zisă;
• Complexul lagunar Razim‐Sinoe;
• Litoralul Mării Negre, până la izobata de 20 m;
• Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii cu zona inundabilă Isaccea‐Tulcea;
• Sărăturile Murighiol‐Plopu.

În cadrul Deltei Dunării se găsesc câteva zone deosebite cum ar fi:
• Roșca‐Buhaiova‐Hrecisca – rezervație faunistică în depresiunea Matita unde se cuibărește
în fiecare primăvară cea mai mare colonie de pelicani din Europa. Vegetația luxuriantă mai
găzduiește și colonii de egrete, lopătari și stârci galbeni;
• Perișor‐Zătoane – rezervație faunistică în estul depresiunii Dranov. Pe o suprafață de
14.200 ha se cuibăresc cele mai numeroase lebede precum și pelicanul cret, cormoranul.
Nucleul rezervatiei este format din lacurile Zătonul Mare și Zătonul Mic;
• Periteasca‐Leahova – rezervație faunistică în complexul lagunar Razim‐Sinoe unde se
întâlnește cea mai populată regiune cu păsări de coastă. Cuprinde o serie de grinduri
nisipoase și lacurile Leahova Mare și Mică, Periteasca, Pahane și Cosna;
• Pădurea Letea ‐ rezervatie forestiera pe grindul cu același nume. Este caracterizată prin
abundența plantelor agățătoare care se încolăcesc pe arbori, dând aspectul unei păduri
tropicale.
• Pădurea Caraorman ‐ rezervatie forestieră, se aseamănă cu Letea, adăpostind numeroase
elemente tropicale, rarități pe glob.

Parcul Naţional Munţii Măcinului se situează pe cei mai bătrâni munţi ai României,
Munţii Măcinului, caracterizaţi printr‐un peisaj şi relief deosebit şi interesant prin
microrelieful bizar rezultat în urma dezagregării naturale a granitului, martori geologici ai
străvechilor munţi hercinici.
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Parcul Naţional ocupă zona centrală cea mai înaltă a Munţilor Măcin şi se întinde pe o
suprafaţă de 11.321 ha, din care 3.651 ha reprezintă zonele strict protejate, zonele tampon
totalizând 7.670 ha. Munţii Măcinului reprezintă o zonă cu biodiversitate de importanţă
mondială şi cu o alternanţă accentuată a tipurilor de ecosisteme, care includ ecosistemele
submediteraneene şi balcanice şi de stepă. Marea bogăţie a florei şi vegetaţiei Munţilor
Măcin este reprezentată de peste 1.770 specii de plante din care 72 de specii sunt protejate
ca specii rare sau vulnerabile, iar 27 specii sunt endemice pentru regiune.

Vrancea
Există în prezent în județul Vrancea 23 de arii protejate de interes naţional (rezervaţii
naturale) excepţie făcând Parcul Natural Putna Vrancea. Judeţul Vrancea contribuie la
reţeaua comunitară Natura 2000 cu un număr de 4Arii de Protecţie Specială Avifaunistică
precum şi 15 Situri de Importanţă Comunitară, localizate în totalitate sau parțial pe teritoriul
judeţului.
Teritoriul judeţului se caracterizează prin prezenţa unor areale cu habitate forestiere
extrem de compacte, inaccesibile, ideale pentru carnivorele mari, Vrancea fiind al doilea
areal din ţară ca densitate a exemplarelor de lup, râs, urs. Mai mult, zonele Măgurii
Odobeşti, Lunca Siretului Inferior şi a Subcarpaţilor Vrancei reprezintă areale de mare
însemnătate pentru avifaună.
Zona naturală cu cea mai mare întindere este Parcul Natural Putna Vrancea. Ce
acoperă în totalitate bazinul hidrografic montan al râului Putna, la care se adaugă spre sud‐
vest masivele Mordanu şi Goru. Aproape 80% din suprafaţa ocupată de parc revine
habitatelor forestiere, fiind incluse aici şi o serie de arii protejate şi zone de conservare
specială ce ocupă 19, 23% din suprafaţa parcului. Parcul Natural Putna Vrancea joacă un rol
cheie în protecţia şi conservarea populaţiei de urs, lup şi râs.
Focul Viu" – Andrieșu de Jos este o rezervație geologică pe cursul superior al râului Milcov,
ce constă în emanații de gaze naturale care țâșnesc prin crăpăturile scoarței terestre și apoi
se aprind spontan, formând flăcări de 30‐50 cm înălțime.
Pădurea Cenaru – Andrieșul de Jos este o rezervație forestieră ce adăpostește exemplare
gigantice de fag, brad și tisa.
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Rezervația‐Reghiu Scruntaru este o rezervație complexă, cu unele porțiuni ce au aspectul
unei cetăți medievale în ruină, impresioneaza prin numeroasele cascade, dar și prin bogăția
floristică și peisajul deosebit de frumos.

III.3 Caracteristici demografice şi economice
Populația Regiunii Sud‐Est este concentrată în 390 unități administrativ teritoriale
după cum urmează: 35 de localități urbane (din care 11 municipii) și 355 de comune (cu un
număr de 1.447 de sate). Regiunea Sud‐Est cuprinde trei dintre cele 10 cele mai populate
oraşe din România: Constanţa, Galaţi şi Brăila.

Prin HG 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere cu modificare
ulterioare (HG 1149/2008), Constanţa a fost desemnată ca „pol naţional de creştere în care
se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională”, în
timp ce Brăila şi Galaţi au fost desemnate ca „poli de dezvoltare urbană în care se realizează
cu prioritate investiţii din POR 2007‐2013, Axa Prioritară 1”.
Numărul de locuitori ai Regiunii Sud‐Est înregistrați la Recensământul din 2011 a fost de
2.545.923 de persoane, ceea ce reprezintă 12, 6% din populaţia României. În perioada 1992‐
2011, populaţia regiunii a înregistrat o scădere continuă, tendinţa păstrându‐se în
continuare.
III.3.1 Populația și densitatea populației
Populaţia Regiunii Sud‐Est este concentrată în 390 unităţi administrativ teritoriale
după cum urmează: 35 de localităţi urbane (din care 11 municipii) şi 355 comune (cu un
număr de 1447 sate).
Regiunea Sud‐Est cuprinde trei dintre cele 10 cele mai populate oraşe din România:
Constanţa, Galaţi şi Brăila.
Dată fiind distanţa mică între Brăila şi Galaţi (16 km.), aceste două oraşe au un potenţial
însemnat pentru a evolua către un pol economic integrat pe termen mediu. Totuşi, distanţa
pe căile ferate între aceste două oraşe este de circa o oră.
_____________________________________________________________________

35

Organizarea administrativă a teritoriului Regiunii Sud‐Est la 31 decembrie 2011
Regiunea Suprafaţa
de
totală
dezvoltare
Kmp
Judeţul

%din
teritoriul
regional

Numărul
Din care
oraşelor şi
municipii
municipiilor

Numărul

Sud‐Est

35.762

100

35

11

355

1.447

Brăila

4.766

13

4

1

40

140

Buzău

6.103

17

5

2

82

475

Constanţa

7.071

20

12

3

58

188

Galaţi

4.466

12

4

2

61

180

Tulcea

8.499

24

5

1

46

133

Vrancea

4.857

14

5

2

68

331

Comunelor

Numărul
satelor

Sursa: Anuarul Statistic al României – INS Bucureşti – ediţia 2012
Distribuţia populaţiei este neuniformă pe teritoriul Regiunii Sud‐Est şi densitatea
variază de la un judeţ la altul. De asemenea, există diferenţe majore între judeţe în ceea ce
priveşte ponderea locuitorilor după mediul de rezidenţă. Există judeţe cu o populaţie
preponderent urbană cum ar fi Constanţa (69, 4%) sau Brăila (64, 9%), dar şi judeţe cu o
pondere a populaţiei rurale foarte ridicată, cum ar fi judeţul Vrancea (62, 3%).
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Un alt fenomen observat în regiune este creşterea ponderii populaţiei rurale. Cu
toate că acest fenomen nu mai e foarte pronunţat în ultimii ani (2003‐2011) spre deosebire
de perioada 1995‐2002, totuşi, în 2011 populaţia urbană a scăzut faţă de 1995 cu circa
160.000 oameni comparativ cu zona rurală unde scăderea populaţiei a fost de doar 441
locuitori.
În ceea ce priveşte dinamica populaţiei pe medii în perioada 1992‐2011 se observă o
scădere a ponderii populaţiei din mediul urban la nivelul întregii regiuni, de la 56, 87% în
1992 la 55, 0% în 2011. Tendinţa este observabilă în special în judeţele Brăila, Constanţa,
Galaţi şi Vrancea.
Analiza structurii populaţiei pe grupe de vârstă Regiunii Sud‐Est în perioada 2001‐
2011 relevă o tendinţă de îmbătrânire a populaţiei prin scăderea ponderii grupelor de vârstă
sub 35 de ani şi creşterea ponderii grupelor de vârstă peste 35 de ani. Această tendinţă se
regăseşte pe tot intervalului studiat.
Conform datelor statistice obţinute în cadrul Recensământului general al populaţiei
din anul 2011, Regiunea Sud‐Est prezintă o mare diversitate în structura etnică, aici fiind
reprezentate majoritatea etniilor prezente în România. Se remarcă diferenţele majore între
ponderile anumitor etnii în această regiune faţă de media naţională, etnii bine reprezentate
la nivel naţional, precum maghiarii, dar fiind slab reprezentate în Regiunea Sud‐Est şi etnii
slab reprezentate la nivel naţional, precum turcii sau tătarii, şi bine reprezentate în regiune.
De asemenea, se constată că cea mai mare pondere o deţin românii (88, 13%) fiind urmaţi
de rromi (2, 74%), turci (0, 90%), tătari (0, 78%) şi ruşi‐lipoveni(0, 63%).
Unele din cauzele posibile ale acestei evoluţii ar putea fi:
• Închiderea unui mare număr de întreprinderi socialiste şi disponibilizarea
angajaţilor din cadrul acestora, o parte întorcându‐se la ţară;
• Dezvoltarea zonelor rezidenţiale în zona periurbană a oraşelor mari în care a migrat o
parte din populaţia de la oraşe;
• Natalitate mai scăzută în zona urbană;
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III.3.2 Evoluţia populaţiei principalelor centre urbane din Regiunea Sud-Est
Numărul locuitorilor a scăzut în toate cele şase municipii reşedinţe de judeţ din
regiune în perioada 2002‐2011. Cauzele acestei scăderi sunt multiple şi se înscriu în tendinţa
pe care au cunoscut‐o majoritatea oraşelor din România în ultimii ani: migraţia externă şi
internă, migraţia către zonele rurale dar şi natalitatea scăzută din ultimele două decenii.
Trebuie de menţionat, că o parte semnificativă a populaţiei care figurează în datele statistice
ca rezidenţi ai acestor oraşe, sunt plecaţi în alte regiuni din ţară sau în străinătate în calitate
de muncitori migranţi. Astfel, din datele ultimului recensământ se poate vedea clar acest
lucru, existând o discrepanţă mare între numărul locuitorilor înregistraţi la oficiile de
evidenţă a populaţiei şi numărul populaţiei care a rezultat în urma recensământului din

2011.
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Prin HG 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere cu modificare
ulterioare (HG 1149/2008), Constanţa a fost desemnată ca “pol naţional de creştere în care
se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională”,
în timp ce Brăila şi Galaţi au fost desemnate ca “poli de dezvoltare urbană în care se
realizează cu prioritate investiţii din POR axa prioritară 1”.

Populaţia pe sexe în România, regiunile României şi judeţele Regiunii Sud‐Est în 2011

Sursa: Anuarul Statistic al României – INS Bucureşti – ediţia 2012

III.3.3 Dinamica populaţiei pe medii rezidenţiale
Din punct de vedere al distribuţiei pe medii rezidenţiale se constată că la nivelul
Regiunii Sud‐Est ponderile populaţiei urbane sunt identice cu valorile naţionale (55, 1%), dar
mult mai mici decât în cazul Uniunii Europene (cca. 74%). Totuşi judeţele regiunii prezintă
diferenţe majore, judeţele Constanţa, Brăila şi Galaţi având populaţie rezidentă
preponderent în mediul urban, iar judeţele Tulcea, Buzău şi Vrancea având populaţie
rezidentă preponderent în mediul rural.
Judeţul Constanţa se distinge cu o pondere de 69, 7% a populaţiei urbane, pondere
comparabilă cu media Uniunii Europene, iar în judeţul Vrancea se constată o pondere a
populaţiei urbane mult sub media ţării sau a regiunii, respectiv de 37, 6%.
În ceea ce priveşte dinamica populaţiei pe medii în perioada 1992‐2011 se observă o
scădere a ponderii populaţiei din mediul urban la nivelul întregii regiuni, de la 56, 87% în
1992 la 55, 0% în 2011. Tendinţa este observabilă în special în judeţele Brăila, Constanţa,
Galaţi şi Vrancea.
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III.3.4 Dinamica populaţiei pe medii (urban şi rural) în Regiunea Sud-Est în
perioada 1992-2011
1992

2000

2011

Regiunea Sud‐Est

56, 87

56, 79

55

Judeţul Brăila

65, 97

66, 35

64, 9

Judeţul Buzău

40, 52

41, 08

41

Judeţul Constanţa

73, 65

72, 61

69, 4

Judeţul Galaţi

59, 63

59, 83

56, 2

Judeţul Tulcea

48, 89

48, 6

49, 3

Judeţul Vrancea

38, 68

37, 94

37, 7

% populaţie urbană
din total

Sursa: Anuarul Statistic al României. Ediţia 2012
Analiza structurii populaţiei Regiunii Sud‐Est în perioada 2001‐2011 relevă o tendinţă
de îmbătrânire a populaţiei prin scăderea ponderii grupelor de vârstă sub 35 de ani şi
creşterea ponderii grupelor de vârstă peste 35 de ani.
În ceea ce priveşte evoluţia numărului de locuitori pe grupe de vârstă în perioada 2001‐
2011 se remarcă scăderea masivă a populaţiei tinere şi creşterea numărului de persoane cu
vârste de peste 35 de ani, această tendinţă fiind mai accentuată o dată cu creşterea vârstei.
III.3.5 Structura etnică
Conform datelor statistice obţinute în cadrul celui mai recent recensământ general al
populaţiei din anul 2011, Regiunea Sud‐Est prezintă o mare diversitate în structura etnică,
aici fiind reprezentate majoritatea etniilor prezente în România. Se remarcă diferenţele
majore între ponderile anumitor etnii în această regiune faţă de media naţională, etnii bine
reprezentate la nivel naţional, precum maghiarii, dar fiind slab reprezentate în Regiunea
Sud‐Est şi etnii slab reprezentate la nivel naţional, precum turcii sau tătarii, şi bine
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reprezentate în regiune. De asemenea, se constată că cea mai mare pondere o deţin românii
(95, 5%) fiind urmaţi de rromi (1, 706%), turci(0, 98%), ruşi‐lipoveni(0, 894) şi tătari (0, 82%).
III.3.6 Mişcarea naturală a populaţiei
Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei din Regiunea Sud‐Est este evidentă şi la analiza
mişcării naturale a populaţiei. Astfel, deşi se constată o scădere continuă a numărului de
copii născuţi vii faţă de 2000 atât în mediul urban cât şi în mediul rural. De asemenea, sporul
natural înregistrează o degradare rapidă în aceeaşi perioadă, scăzând de la 0, 4% în mediul
urban şi ‐1, 5% în mediul rural la ‐1, 5% şi respectiv ‐5, 5%.
Mediul rural se confruntă cu scăderi dramatice ale sporului natural în toate cele şase judeţe
ale regiunii. În ceea ce priveşte speranţa de viaţă la naştere, Regiunea Sud‐Est are o poziţie
inferioară faţă de media UE 27, locuitorii regiunii trăind la nivelul anului 2011 cu aproximativ
5 ani şi jumătate mai puţin decât cei din Uniunea Europeană. Se constată o variaţie
importantă a speranţei de viaţă în cadrul statelor Uniunii Europene, italienii trăind cu
aproximativ 8 ani mai mult decât românii, iar grecii şi germanii cu 6 ani mai mult. Speranţa
de viaţă în România este comparabilă cu cea din Bulgaria sau Ungaria.

III.4 ECONOMIA REGIUNII SUD-EST

Regiunea dispune de o industrie diversificată. Sunt reprezentate aproape toate
ramurile industriale: industria petrochimică, metalurgică, constructoare de mașini, industria
materialelor de constructii, industria alimentară și textilă.
Productivitatea muncii pentru IMM‐uri în Regiunea Sud‐Est a cunoscut un trend
ascendent, în perioada 2010‐2011 (225 mii lei/pers.). La nivel regional, cea mai ridicată
productivitate o au întreprinderile din industria extractivă și industrie prelucrătoare.
Ca număr de întreprinderi inovatoare, Regiunea Sud‐Est a urcat pe a 2‐a poziţie cu 36, 90%
întreprinderi inovative (1054 din total), depăşind nivelul naţional.
În anul 2011, rata de acoperire export ‐ import a fost de 86, 09% şi surprinde o
situaţie mai favorabilă decât la nivel naţional. Structural, secțiunile ”Metale comune și
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articole din acestea”, cum ar fi fontă, oțel, fier și produse din fontă, oțel, fier ( 28, 59%),
”Produse minerale” (21, 23%), ”Mijloacele de transport” (19, 15%) şi ”Materiale textile” (8,
73%), domină portofoliul de export al regiunii. Activităţile de import prezintă o concentrare
asemănătoare exporturilor. Astfel, secţiunile dominante sunt: “Produse minerale” (50, 16%),
“Metale comune şi articolele din acestea” (13, 29%), “Maşini, aparate, echipamente
electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile” (11, 16%) şi “Produse
ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” (6, 46%), care totalizează împreună 81, 07%
din totalul importurilor.
Un sector important pentru regiune cu un număr semnificativ de angajați este cel naval. În
regiune funcționează 5 șantiere navale, la Brăila, Galați, Tulcea, Mangalia, Constanța. În anul
2011, 30, 34% din investiţiile au fost efectuate de întreprinderi de mari dimensiuni, deținând
și ponderea cea mai mare în investiții, liderul sectorului a fost sectorul metalurgic. Firmele
mari din regiune din domeniile metalurgic, șantiere navale, construcții, panificație dețin o
pondere însemnată a numărului de salariați.
În anul 2011, în porturile maritime din Regiunea Sud‐Est au fost încărcate aproape 20
mii tone mărfuri ceea ce reprezintă 53, 29% din totalul mărfurilor încarcate în porturile
maritime și au fost descarcate 18 mii tone mărfuri adica, 46, 7% din totalul mărfurilor
descărcate în porturile maritime româneşti.
Portul Constanța este principalul port maritim al României, situat strategic pentru a
aproviziona cu mărfuri Europă Centrală și de Est și devenit recent cel mai mare port de
containere din Marea Neagră, prevăzut de asemenea, cu dane de descărcare pentru mărfuri
dar și cu un terminal modern pentru călători.
După distribuția IMM‐urilor la 1.000 locuitori, la nivel național, în anul 2011, Regiunea Sud‐
Est ocupă locul 4 (cu 54.809 IMM‐uri), un trend crescător înregistrând și numărul
personalului angajat, nivelul cifrei de afaceri şi a investiţiilor brute. Sectorul terţiar
concentrează 64, 11% din întreprinderile din Regiunea Sud‐Est şi jumătate din salariaţii din
regiune, dinamica acestui sector fiind pozitivă.
Activitatea de cercetare şi dezvoltare este slabă în regiune, regiunea aflându‐se sub
media naţională, sitandu‐se pe ultimele poziţii din Uniunea Europeană. Disparităţile intra‐
regionale sunt importante, judeţele mai active în cercetare şi dezvoltare fiind acolo unde
funcționează centre universitare și institute de cercetare.
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Regiunea dispune de un grad diversificat al structurilor de sprijinire a afacerilor, astfel
în municipiul Galați funcționează 1 din cele 6 parcuri ştiinţifice şi tehnologice din țară.
Structurile de sprijinire a afacerilor nu se regăsesc în toate județele. Astfel, în regiune
funcționează la Galați, 1 din cele 6 parcuri științifice acreditate la nivel național, 2 parcuri
industriale (Galați și Mangalia), 1 incubator de afaceri la Mangalia, 4 clustere (2 la Constanța
în domeniul energiei eoliene și maritim, 1 la Buzău în turism și 1 la Vrancea pentru domeniul
textil). În perioada de programare 2007‐2013, prin POR au primit finanțare 8 proiecte, în
cadrul domeniul de intervenție care a vizat dezvoltarea centrelor de afaceri, astfel: 1 proiect
în județul Buzău, 1 proiect în județul Galați și 6 proiecte în județul Constanța.
III.4.1 Produsul intern brut
Reprezentând aproximativ 15% din teritoriul tării şi 13, 09% din populaţia totală,
Regiunea Sud‐Est a contribuit, în anul 2010, cu 10, 76% la formarea PIB‐ului naţional (în
valoare absolută de 56.339, 5 milioane de lei (preţuri curente), fiind a cincea regiune din
România după regiunile Bucureşti Ilfov, Sud Muntenia, Centru şi Nord Vest.
Comisia Naţională de Prognoză preconizează, până în anul 2015, un trend de creştere
a PIB‐ului în acelaşi ritm cu creşterea aşteptată la nivel naţional, care totuşi nu va avea
efecte consistente asupra diminuării disparităţilor interne. Conform previziunii, creşterea
negativă din anul 2010 (‐6, 1%) şi 2011 (‐2, 1%) va fi urmată de un trend progresiv pozitiv în
2012 (+4, 1%), în 2012 (+1, 2%) şi în 2015 (+3, 8%).
PIB‐ul regional pe cap de locuitor s‐a ridicat în anul 2008 la 5.186 euro, reprezentând 79, 8%
din media naţională, Regiunea Sud‐Est clasificându‐se pe locul 6 la nivel naţional conform
acestui indicator. Calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare (PPC), PIB/locuitor la nivel
regional a reprezentat, în 20091, 38% din media UE27, regiunea poziţionându‐se printre
ultimele 10 regiuni din UE conform acestui parametru.

1

Date Eurostat
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III.4.1.1 Formarea PIB-ului sectorial
Specificul Regiunii Sud‐Est îl reprezintă disparităţile dintre nodurile de concentrare a
activităţilor industriale şi terţiare (Brăila ‐ Galaţi; Constanţa ‐ Năvodari), centrele industriale
complexe, areale cu specific turistic (litoralul şi Delta) şi întinsele zone cu suprafeţe de culturi
agricole şi viticole (Buzău, Focşani).
Ponderile principalelor sectoare de activitate la realizarea produsului intern brut regional
(PIB) au avut evoluţii diferite. Astfel, în anul 2012, sectoarele „Construcţii”, „Transport,
depozitare, comunicaţii” şi Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în
principal firmelor” au înregistrat creşteri ale ponderilor în PIB regional faţă de anul 2010, în
timp ce sectoarele „Comerţ”, „Hoteluri şi restaurante”, „Agricultură, vânătoare şi
silvicultură”, au înregistrat diminuări ale ponderilor în PIB regional.
În perioada 2010‐2012, sectoarele Industrie”, „Hoteluri şi restaurante” şi „Tranzacţii
imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal firmelor” cunosc o diminuare
a ponderii în PIB, în timp ce sectoarele „Agricultură, vânătoare şi silvicultură”, „Construcţii” şi
„Comerţ”, au înregistrat creşteri ale ponderilor în PIB regional.
III.4.2 Sectorul IMM
Companiile antreprenoriale cu creştere rapidă joacă un rol deosebit de important în
re‐echilibrarea economiilor din întreaga lume şi de aceea, stimularea lor este mai necesară
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ca niciodată. Ritmul lor rapid de expansiune conturează un potenţial tot mai mare de a crea
locuri de muncă într‐o perioadă în care multe ţările confruntă cu un şomaj ridicat.
În anul 2013, în Regiunea Sud‐Est s‐a înregistrat un număr de 66.492 întreprinderi,
din care 99, 67 % erau întreprinderi mici şi mijlocii (66.275). Din totalul de 66.275 de IMM‐uri
din regiune, cea mai mare parte (47%) activau în domeniul comerţului, 13% în „Tranzacţii
imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal pentru întreprinderi” şi 11,
5% în industria prelucrătoare. În mod firesc, dinamica IMM‐urilor trebuia să fie pozitivă
pentru întreprinderile regionale în ansamblu: creşterea de 54, 1% în perioada 2005‐2011
scoate totuşi în evidenţă un dinamism redus, sub nivelul naţional, unde numărul de IMM‐uri
s‐a mărit cu 69, 17%. 2
În perioada 2008‐2011, întreprinderile mici şi mijlocii s‐au confruntat cu mari
probleme, datorită declinului economic accentuat. Ca şi în alte ţări din lume şi UE, acestea au
făcut greu faţă crizei economice, situaţie ce se explică prin faptul că IMM‐urile sunt în
general mai vulnerabile la turbulenţele contextuale decât firmele mari.
La nivel regional, în anul 2013, prin comparaţie cu anul 2012 se constată o scădere a
numărului de IMM‐uri, a personalului angajat (situaţie asemănătoare şi la nivel naţional), a
cifrei de afaceri şi a investiţiilor brute. Având în vedere vecinătatea regiunii cu ţări pentru
care dezvoltarea sectorului IMM‐urilor reprezintă de asemenea o prioritate, s‐au dezvoltat o
serie de proiecte de cooperare transfrontalieră între Regiunea de Dezvoltare Sud‐Est şi
regiunile învecinate, proiecte care au condus la dezvoltarea IMM‐urilor din aceste regiuni şi
implicit la dezvoltarea acestor regiuni în ansamblul lor.

III.5 Agricultura la nivel regional
Producția agricolă este semnificativă, reprezentând 15, 86 % din productia de la nivel
național. Agricultura deține o pondere importantă în economia regiunii, 40, 4% din populația
ocupată a regiunii fiind ocupată în acest sector. Terenul agricol deține 65% din suprafata

2

CNIPMMR, Carta Albă a IMM-urilor din România, Editura Sigma, 2011
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totală a regiunii. Sectorul privat deține cea mai mare pondere a terenului agricol și totodată
produce cea mai mare parte a producției agricole (95% în 2011).
Regiunea Sud‐Est se situează pe primul loc în țară, în ceea ce privește suprafața viilor
roditoare, deținând 40, 3% din suprafața viticolă a țării în mare parte localizată în județul
Vrancea. Regiunea este recunoscută, atât pe plan intern cât şi pe plan extern, prin calitatea
vinurilor provenite din podgorii renumite, care se găsesc pe tot cuprinsul regiunii: Panciu,
Odobeşti, Pietroasele, Nicoreşti, Niculiţel, Murfatlar, Însurăţei.
Culturile agricole reprezintă o caracteristică principală a regiunii, regiunea ocupând în
anul 2011, primul loc la producţia de porumb, locul doi la producția de grâu, leguminoase
pentru boabe, legume și locul trei la producția de floarea soarelui.
Horticultura este bine dezvoltată în întreaga regiune (în special în judeţul Galaţi) care este
primul judeţ din România, în ceea ce priveşte producţia de legume.
Pescuitul şi acvacultura, alături de prelucrarea peștelui și comerțul cu pește și
produse din pește, sunt activități cu tradiție în Regiunea Sud‐Est. În unele zone izolate, cum
sunt Delta și Lunca Dunării, zona Clisura Dunării, pescuitul reprezintă una dintre principalele
activități, care oferă locuri de muncă și surse de venituri pentru populația locală. Sectorul
piscicol în Regiunea Sud Est include:
• activităţile de pescuit marin la Marea Neagră, practicate de‐a lungul litoralului românesc;
• activităţile de pescuit în apele interioare, care se practică pe Dunăre precum şi în zona
Deltei Dunării;
• Acvacultura. În Regiunea Sud‐Est există 129 de ferme piscicole înscrise în Registrul
Unităţilor de Acvacultură, din care 39 pepiniere şi 90 crescătorii. Numărul cel mai mare de
ferme piscicole este localizat în judeţul Tulcea (54) şi în judeţul Constanţa (34).
În Regiunea Sud‐Est, la nivelul anului 2011, au fost capturate 2.366, 17 tone de specii
de apă dulce, cea mai mare parte provenind din Delta Dunării (2.256, 02 t). Conform datelor
ANPA cele mai importante specii de apă dulce capturate în regiunea Sud Est, în anul 2011, au
fost carasul (1.104, 61 tone), scrumbia (423, 02 tone), plătica (266, 72 tone), somnul (131, 54
tone), crapul (117, 32 tone), știuca (94, 83 tone), șalăul (82, 69 tone), novacul (21, 17 tone).
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III.6 Infrastructura
Infrastructura de transport. Regiunea este străbătută de importante coridoare de
transport care asigură legătura centrelor urbane cu capitala ţării, între care se remarcă
marile artere rutiere europene (E60, E85, E87, E70, E581).
Din cei 10.856 km drumuri publice regionale, doar 19, 4% sunt modernizaţi, regiunea
înregistrând cea mai mică pondere pe ţară.
Există două elemente esenţiale în regiune care favorizează transportul naval: fluviul
Dunărea şi Marea Neagră. Portul maritim Constanţa, cel mai mare port la Marea Neagră şi al
patrulea din Europa, oferă servicii (facilităţi) pentru toate tipurile de transport (auto,
feroviar, maritim, aerian), fiind utilat cu depozite şi terminale pentru toate tipurile de bunuri.
Infrastructura în domeniul educaţiei. La nivel regional, în anul şcolar 2005/2006, în
învăţământul public existau 570 grădiniţe, care au trebuit să facă faţă creşterii numărului de
copii înscrişi în ultimii ani. Pentru învăţământul primar şi gimnazial, existau 1.000 de şcoli, iar
cel liceal era deservit de 176 de licee. Acestora li se adăugau 9 şcoli profesionale şi de
ucenici, precum şi 11 unităţi postliceale, a căror bună funcţionare este esenţială pentru
asigurarea pieţei forţei de muncă cu persoane calificate în diferite domenii.
Pentru formarea unei forţe de muncă înalt calificate, absolut necesară pentru asigurarea
dezvoltării regiunii, este esenţială buna funcţionare a celor 9 universităţi cu 58 de facultăţi
existente în regiune. Cele mai importante sunt universităţile din Constanţa şi Galaţi.
Infrastructura în domeniul sănătăţii. În regiune existau 47 de spitale, dintre care 24 localizate
în Constanţa şi Galaţi. De asemenea, în regiune îşi mai desfăşurau activitatea 13 policlinici şi
41 dispensare medicale, la care se adaugă alte tipuri de unităţi sanitare. Serviciile medicale
pentru populaţia din mediul rural sunt slab dezvoltate, fiind necesară organizarea unui
proces de planificare medicală.
Infrastructura de sănătate din regiune, atât din punct de vedere al construcţiilor, cât
şi al dotărilor, este precară, fiind necesare reabilitarea clădirilor, precum şi dotarea
corespunzătoare a acestora.
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III.7 Potenţial de dezvoltare
Regiunea dispune de o serie de resurse naturale, care, valorificate corespunzător, pot
juca un rol important în dezvoltarea economico‐socială. Dintre acestea, cele mai importante
sunt zăcămintele de ţiţei şi gaze naturale (Subcarpaţii Buzăului, vestul judeţului Brăila şi
sudul judeţului Galaţi, platforma Mării Negre), carierele de granit (Munţii Măcinului), sarea,
etc. Alt avantaj pe care Regiunea îl poate valorifica, este reprezentat de prezenţa portului
Constanţa, secondat de porturile dunărene Galaţi, Brăila şi Tulcea. Legăturile acestora cu
marile porturi ale lumii, pot fi folosite, atât pentru a asigura materia primă necesară
dezvoltării economiei regiunii, cât şi pentru a exporta bunuri produse atât în regiune, cât şi
în restul ţării.
Cel mai important potenţial pentru dezvoltarea Regiunii, este reprezentat însă de resursele
turistice:
• Litoralul Mării Negre, care cuprinde 13 staţiuni, cu unităţi de cazare, tratament şi
agrement (hoteluri, moteluri, vile, campinguri) desfăşurate de‐a lungul a 70 km de
coastă între Năvodari şi Mangalia;
• Delta Dunării, care prezintă o atracţie ştiinţifică şi un potenţial turistic ridicat, în
special după includerea sa în 1990, împreună cu alte zone naturale adiacente, în
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării;
• Regiunea beneficiază de un fond balnear deosebit, cu o veche tradiţie: Lacul
Techirghiol, Eforie Nord (nămol curativ cu proprietăţi asemănătoare celui de la Marea
Moartă);
• Regiunea prezintă şi un cadru promiţător pentru dezvoltarea agro‐turismului
(Brăila, Galaţi şi Tulcea) cu resurse importante pentru dezvoltarea turismului de
agrement (vânătoare şi pescuit) în Insula Mică a Brăilei, Insula Mare a Brăilei, etc.;
• Zona montană din Vrancea şi Buzău prezintă interes turistic prin staţiunile Soveja şi
Lepşa şi zone turistice unice în ţară, cum ar fi: Vulcanii Noroioşi (Berca), peşterile de
la Bozioru, Focurile Vii;
• Patrimoniul cultural‐istoric al regiunii se remarcă prin cetăţile getice, romane,
greceşti, bizantine şi locaşuri mânăstireşti, majoritatea fiind concentrate în judeţele
Tulcea şi Constanţa.
_____________________________________________________________________

48

Potenţialul industrial al regiunii este foarte important şi diversificat, în acelaşi timp. În
anul 2012, valoarea adăugată brută a acestui sector (incluzând sectorul de construcţii) a fost
de 2 mil. euro, reprezentând 31, 3% valoarea adăugată brută pe regiune. Industria regională
este concentrată în special în centrele urbane:
‐ Industria petrochimică în Năvodari;
‐ Industria metalurgică în Galaţi şi Tulcea;
‐ Industria de echipamente în Brăila, Buzău, Constanţa, Tecuci;
‐ Industria de construcţie navală în Constanţa, Galaţi, Brăila, Tulcea, Mangalia, Midia;
‐ Industria materialelor de construcţie în Medgidia;
‐ Industria textilă în Brăila, Tulcea, Vrancea;
Principalele caracteristici ale industriei la nivel regional sunt:
‐ este concentrată în marile oraşe, fiind foarte puţin prezentă în zonele rurale
‐ industria de procesare deţine primul loc în termeni de venituri şi rată de ocuparea
populaţiei în această ramură.

Agricultura este de asemenea, un sector foarte important pentru economia
regională: circa 40% din populaţia ocupată lucrează în acest sector, care contribuie cu 16% la
PIB‐ul regional.
Terenurile cultivate deţin 65% din suprafaţa regiunii şi prezintă potenţial de dezvoltare în
viitor. Deşi există acest potenţial agricol, capacitate de procesare a produselor agricole este
limitată (scăzută) din cauza tehnologiilor depăşite. Gradul ridicat de fragmentare a terenului
cultivat reprezintă un alt obstacol pentru dezvoltarea agricolă. Potenţialul economic scăzut
al fermelor mici şi managementul ineficient al acestora au determinat subdezvoltarea
sectorului de procesare a produselor agricole.
În anul 2004, regiunea ocupa primul loc la nivel naţional, în ceea ce priveşte producţia de
struguri şi floarea‐soarelui şi locul al doilea la producţia de grâu, cereale şi fasole. În ceea ce
priveşte sectorul de creştere a animalelor şi cel zootehnic, regiunea se situa pe primul loc la
producţia de carne de oaie şi capră, şi de asemenea, de lână.
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Prin intermediul unui larg proces de consultare a instituţiilor şi organizaţiilor membre ale
Grupurilor de parteneriat local existente la nivelul regiunii a fost elaborată, Strategia de
Dezvoltare Regională.

Strategia de Dezvoltare Regională promovează o abordare integrată cu privire la
principiile guvernării regionale, accesibilitatea şi mobilitatea forţei de muncă, protecţia
mediului, dezvoltarea economică, corelat cu obiectivele şi ţintele stabilite prin strategiile de
la nivel european. Se asigură în acest fel sinergia măsurilor promovate la nivel naţional şi
regional cu cele de la nivel european, aceasta fiind unica modalitate în care finanţările
europene pot fi utilizate corect.

III.8 COORDONATE JUDEȚENE – JUDEȚUL GALAȚI
III.8.1 Așezare geografică. Frontiere
Judeţul Galaţi, cu o suprafaţă de 4.466, 3 km2, reprezentând 1, 9% din suprafaţa
României, se înscrie în aria judeţelor pericarpatice, dunărene, fiind situat relativ aproape de
Marea Neagră, la confluenţa a trei mari ape curgătoare ‐ Dunărea, Siret, Prut şi la
încrucişarea unor mari drumuri comerciale.
Poziţia geografică a judeţului ‐ proiectată pe fundalul istoriei poporului român ‐ a
însumat un complex de factori, cauze şi consecinţe, acest pământ străvechi al Moldovei
învecinându‐se cu Dobrogea şi Muntenia, pe el interferându‐se fapte, oameni, idei, resurse,
drumuri comerciale.
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Aşezat în sud‐estul ţării între 45o25' şi 46o10' latitudine nordică, 27o20' şi 28o10'
longitudine estică, se mărgineşte în partea de nord cu judeţul Vaslui şi judeţul Vrancea, spre
sud cu judeţul Brăila şi judeţul Tulcea la est cu Republica Moldova iar la vest cu judeţul
Vrancea.
Judeţul Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericarpatice, dunărene, fiind situat relativ
aproape de Marea Neagră, la confluenţa a trei mari ape curgătoare ‐ Dunărea, Siret, Prut şi
la încrucişarea unor mari drumuri comerciale.
Judeţul Galaţi ocupă o poziţie apropiată faţă de două principale artere de transport
din Europa de Est, aşa numitele Coridoarele Helsinki sau Coridoare Pan ‐Europene. Astfel,
judeţul este traversat de Coridorul VII Pan European, ce corespunde traseului Fluviului
Dunărea (Nuremberg ‐ Viena ‐ Budapesta ‐ Bratislava ‐ Belgrad ‐ Drobeta Turnu Severin ‐
Vidin/Calafat ‐ Giurgiu/Ruse ‐ Galaţi‐ Marea Neagră). Acest coridor se completează cu
Canalul Rhin ‐Main şi reprezintă principala arteră de infrastructură fluvială a Uniunii
Europene.

În acelaşi timp, judeţul se află în apropierea Coridorului IX Pan European, ce asigură
infrastructura rutieră şi feroviară a Europei pe relaţia Nord ‐ Sud, pornind de la Marea Baltică
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(Lituania) şi Golful Finic Sankt Petersburg, în direcţia Moscova ‐ Kiev ‐ Chişinău ‐ România ‐
Bulgaria ‐ Grecia. Acest coridor trece la aproximativ 115 km distanţă de municipiul Galaţi,
prin judeţul vecin ‐ Vrancea.
În ceea ce priveşte localizarea judeţului Galaţi pe teritoriul României, se poate spune
că acesta beneficiază de o poziţie strategică la graniţa de Sud Est a ţării. Acest lucru oferă
judeţului multiple posibilităţi de colaborare cu sudul Republicii Moldova şi Ucraina. Galaţi se
va constitui ca o poartă de legătură între Europa de Est şi teritoriul Uniunii Europene. Mai
mult, o cooperare în domeniu vamal şi al controlului frontierelor poate fi benefică, alături de
definirea şi adoptarea unor măsuri comune pentru combaterea criminalităţii la frontieră.
Vecinătatea judeţului Galaţi cu judeţele Vaslui, Vrancea, Brăila şi Tulcea constituie o
oportunitate pentru a pune bazele unei colaborări cu aceste judeţe pe toate planurile:
economic, social, cultural, de mediu. Poate fi menţionat în acest context realizarea unui
proiect de anvergură agro – alimentar, ce va transforma oraşul Tecuci într‐un centru
important de dezvoltare a industriei alimentare prin depozitarea şi apoi transportul
produselor alimentare la nivelul întregii regiuni de dezvoltare.
Distanţa dintre judeţul Galaţi şi capitala Bucureşti poate fi şi mai mult redusă din
punct de vedere temporal prin construirea unui drum expres Galaţi – Bucureşti. Acest drum
va constitui o variantă rapidă de transport între cele două oraşe, cu posibilitatea ulterioară
de a fi transformat în autostradă.
Vecinătatea geografică a judeţului faţă de punctele vamale Giurgiuleşti, Oancea şi
Ismail, care fac legătura cu Republica Moldova şi Ucraina reprezintă un factor determinant în
expansiunea relaţiilor comerciale ale României cu aceste ţări. Stimularea relaţiilor
comerciale între jucătorii anterior menţionaţi, prin acţiuni de ordin bugetar şi financiar ‐
bancar, de eliminare a unor obstacole de ordin tarifar, fiscal şi valutar vor contribui decisiv la
dezvoltarea judeţului Galaţi şi vor avea un efect multiplicator ca nivelul întregii Regiuni de
Dezvoltare Sud ‐ Est şi implicit la nivel naţional. Promovarea exporturilor şi relaţiilor
comerciale va avea un efect pozitiv asupra balanţei comerciale a României, diminuând
deficitele de această natură.
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Judeţul Galaţi poate concura pentru calitatea de centru al acestei euroregiuni alături
de Odesa. Printre proiectele necesare a fi implementate în sensul poziţionării ca pol de
dezvoltare al acestei regiuni pot fi menţionate promovarea unor măsuri comune privind
certificarea mărfurilor, dezvoltarea pieţelor de desfacere a produselor, asigurarea condiţiilor
care să faciliteze dezvoltarea activităţii vamale.
Menţinând analiza la nivelul aşezării geografice a judeţului Galaţi, putem aminti
proximitatea acestuia faţă de trei mai ape curgătoare (Dunărea, Siret, Prut) şi faţă de Marea
Neagră. În vederea valorificării acestor atuuri ale judeţului ar fi necesare proiecte care să
aibă drept finalitatea îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe râurile Siret, Prut, fluviul
Dunărea, cu îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe canalul Dunăre – Marea Neagră,
precum şi implementarea unor sisteme informatice pentru eficientizarea transportului naval
şi evitarea riscurilor poluărilor accidentale. În acest context, există necesitatea realizării de
lucrări de consolidare a malurilor în vederea evitării riscurilor produse de eroziunea
acestora, dar şi a inundaţiilor.
Judeţul Galaţi are o suprafaţă de 4.466, 32 kmp, valoare ce reprezintă 1, 87% din
suprafaţa României.

Suprafaţa judeţului Galaţi este semnificativ mai mică faţă de

majoritatea celorlalte judeţe. Acesta ocupă poziţia 34 dintr‐un total de 41 de judeţe
ordonate descrescător după suprafaţa geografică ocupată.

Unităţi administrativ teritoriale
La 1 iulie 2012 în judeţ existau:


2 municipii ‐ Galaţi şi Tecuci



2 oraşe ‐ Bereşti şi Târgu Bujor



61 de comune



180 de sate (din care 2 sate aparţinând de municipii şi oraşe).
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III.8.2 Condiţiile naturale
Condiţiile naturale ale teritoriului judeţului Galaţi poartă în peisaj amprenta unor
influenţe datorate acelor entităţi geografice europene care se interferează pe pământul
României.
III.8.2.1 Clima ‐ teritoriul judeţului Galaţi aparţine în totalitate sectorului de climă
continentală (partea sudică şi centrală însumând mai bine de 90% din suprafaţă, se
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încadrează în ţinutul de climă de câmpie, iar extremitatea nordică reprezentând 10% din
teritoriu, în ţinutul cu climă de dealuri). În ambele ţinuturi climatice, verile sunt foarte calde
şi uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar şi de întreruperi frecvente
provocate de advecţiile de aer cald şi umed din S şi SV care determină intervale de încălzire
şi de topire a stratului de zăpadă. Pe fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului şi
Dunării introduc în valorile şi regimul principalelor elemente meteorologice, modificări care
conduc la crearea unui topoclimat specific de luncă, mai umed şi mai răcoros vara şi mai
umed şi mai puţin rece iarna.
Circulaţia generală a atmosferei are ca trăsături principale frecvenţa relativ mare a
advecţiilor lente de aer temperat‐oceanic din V şi NV (mai ales în semestrul cald), frecvenţa
de asemenea mare a advecţiilor de aer temperat‐continental din NE şi E (mai ales în
anotimpul rece), precum şi advecţiile mai puţin frecvente de aer arctic din N şi aer tropical
maritim din SV şi S.
III.8.2.2 Relieful ‐ prin poziţia sa la exteriorul arcului carpatic, judeţul Galaţi ocupă
zona de întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico‐geografice est‐europeană, sud‐
europeană şi în parte, central‐europeană, ceea ce se reflectă fidel atât în condiţiile
climaterice în învelişul vegetal şi de soluri, cât şi în structura geologică a reliefului. Acestea
din urmă oferă o privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între 310 m în nord şi 5 ‐10 m la
sud.
Teritoriul judeţului Galaţi în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată
în nord şi mai slabă în sud, distingându‐se după altitudine, poziţie şi particularităţi de relief,
cinci unităţi geomorfologice: Podişul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului,
Lunca Siretului Inferior şi Lunca Prutului de Jos.
Formaţiunile geologice vechi sunt prea puţin importante din punct de vedere al
resurselor minerale. Au fost identificate şi se exploatează hidrocarburi ‐ ţiţei şi gaze naturale
în zonele Schela ‐ Independenţa, Munteni ‐ Berheci şi Brateş. Formaţiunile geologice tinere şi
în special cuaternare, constituite din argile comune, nisipuri, pietrişuri ‐ exploatate la Galaţi,
Tecuci, Braniştea şi din albia minoră a râului Prut, au deosebită importanţă pentru industria
materialelor de construcţii.
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III.8.2.3 Rezervaţii şi monumente ale naturii
Principala rezervaţie naturală din judeţul Galaţi este localizată pe nisipurile din
câmpia Tecuciului şi anume la sud de localitatea Lieşti, în jurul satului Hanu Conachi, pe o
fâşie de circa 4 km lungime şi 0, 5 ‐ 1 km lăţime având o suprafaţă de circa 84 ha şi care se
continuă până în lunca Siretului.
La câţiva kilometri de Municipiul Galaţi se află rezervaţia paleontologică de la Barboşi
(Tirighina) cu o suprafaţă de circa 1 ha, cuprinzând fosile de moluşte din faza Euxinului vechi
(cu aproximativ 400000 ani în urmă). De asemenea, nu departe de Galaţi, şi anume la nord
de oraş, dar pe valea Prutului, pe teritoriul comunei Tuluceşti, în locul numit Râpa Bălaia, se
află cea de‐a doua rezervaţie paleontologică. A treia rezervaţie paleontologică se află lângă
oraşul Tecuci, pe şoseaua Tecuci‐Valea Mărului‐Pechea‐Galaţi, cu o suprafaţă de 1, 5 ha.
Rezervaţia se află pe terasa inferioară a Bârladului, la punctul numit "La Rateş" adică acolo
unde a fost cândva un han.
În partea de răsărit a judeţului, pe teritoriul comunei Băneasa, între localităţile
Băneasa şi Roşcani, se află Pădurea Băneasa, în care, pe lângă pădurea în sine este ocrotit şi
bujorul sălbatic, pe seama căruia s‐au creat legende şi o mare serbare populară care are loc
în fiecare an. Se spune că bujorii ar fi apărut din sângele moldovenilor căzuţi în lupta de la
Roşcani, de la 1574, când armata lui Ioan Vodă cel Viteaz a fost învinsă de turci datorită lipsei
de apă. Şi în pădurea de la Hanu Conachi se desfăşoară în fiecare an, sărbătoarea salcâmului.
Aceste două rezervaţii constituie nu numai obiective ştiinţifice, dar şi atracţii permanente
pentru turişti.
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III.8.2.4 Populaţia
La 1 iulie 2012, populaţia judeţului îngloba 507.402 de locuitori3, ceea ce reprezintă
2, 66% din totalul populaţiei României (al 12‐lea judeţ al ţării), din care 250.288 bărbaţi şi
257.114 femei, 271.250 locuind în mediul urban şi 236.152 în mediul rural. În 2002 erau
înregistraţi 619.556 de gălăţeni, iar la recensământul din 1992 figurau 641.011.
Având 113, 6 locuitori/km², judeţul Galaţi ocupă locul al treilea ca densitate a
populaţiei. Populaţia stabilă recenzată a municipiului Galaţi a înregistrat în ultimul deceniu
cea mai mare scădere a numărului de locuitori, la nivel naţional ‐67.657 de locuitori ‐ aceasta
ajungând de la 298.861 persoane, la recensământului realizat în 2002, la 231.204 persoane.
Galaţiul este cel mai mare port al Dunării maritime, situat la 80 de mile de Marea
Neagra şi la aproximativ 250 km de Bucureşti şi de oraşele Iaşi, Ploieşti, Constanţa, Chişinău
(Republica Moldova) şi Odessa (Ucraina).
Condiţiile naturale ale teritoriului judeţului Galaţi poartă în peisaj amprenta unor
influenţe datorate acelor entităţi geografice europene care se interferează pe pământul
României.

3

Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi
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Stabilită după etnie, populaţia judeţului Galaţi se prezintă astfel: 488.382 români,
17.258 romi, 252 maghiari, 183 ruşi‐lipoveni, 83 turci, 74 germani, 37 ucraineni şi trei tătari.
395 de gălăţeni au preferat să nu‐şi declare etnia, iar 735 sunt de alte etnii, cu reprezentare
minoră la nivel naţional (sârbi, greci, evrei, italieni etc.).
Conform datelor furnizate de INS în judeţul Galaţi sunt 116.071 de clădiri. Dintre
acestea, 115.925 sunt clădiri în care se află locuinţe. La numărul gospodăriilor populaţiei,
Galaţiul figurează cu 188.729.
Structura pe sexe a populaţiei din gospodării evidenţiază o pondere mai mare a femeilor
(51, 4%) decât a bărbaţilor (48, 6%).
În mediul urban, 52% din totalul gospodăriilor au în componenţă 2 sau 3 persoane, pe
când în mediul rural predomină gospodăriile compuse din 1 sau 2 persoane (46, 2%).

JUDEŢ / LOCALITĂŢI

GOSPODĂRII

NR. MEDIU DE PERSOANE

JUDEŢUL GALAŢI

188729

2.67

URBAN

107349

2.49

Municipiul Galaţi

92248

2.46

Municipiul Tecuci

11792

2.63

Oraş Bereşti

1085

2.63

Oraş Tg. Bujor

2224

2.75

RURAL

81380

2.90

Bălăbăneşti

833

2.45

Bălăşeşti

899

2.51

Băleni

893

2.51

Băneasa

681

2.59

Barcea

1719

2.72

Bereşti Meria

1430

2.53

Brăhăşeşti

1848

4.16
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Braniştea

1348

2.88

Buciumeni

789

2.85

Cavadineşti

1108

2.62

Cerţeşti

890

2.43

Corni

783

2.62

Corod

2529

2.85

Cosmeşti

1899

2.64

Costache Negri

820

2.76

Cuca

874

2.39

Cudalbi

2401

2.57

Cuza ‐ Vodă

897

2.88

Drăgăneşti

1487

3.15

Drăguşeni

1648

2.89

Fârţăneşti

1713

3.02

Folteşti

1060

2.81

Frumuşiţa

1534

3.04

Fundeni

1301

2.74

Ghidigeni

1685

3.30

Gohor

1258

2.49

Griviţa

1247

2.32

Independenţa

1459

2.93

Iveşti

2589

3.12

Jorăşti

647

2.74

Lieşti

2973

2.94

Măstăcani

1606

2.82

Matca

3075

3.72

Movileni

968

3.35
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Munteni

2110

3.07

Nămoloasa

860

2.52

Negrileşti

776

2.99

Nicoreşti

1325

2.62

Oancea

681

2.10

Pechea

3127

3.15

Piscu

1603

2.94

Poiana

649

2.54

Priponeşti

872

2.48

Rădeşti

543

2.71

Rediu

781

2.37

Scânteieşti

887

2.74

Schela

1115

3.27

Şendreni

1274

2.71

Slobozia Conachi

1269

3.13

Smârdan

1440

3.20

Smulţi

574

2.30

Suceveni

772

2.34

Suhurlui

466

2.70

Ţepu

840

2.85

Tudor Vladimirescu

1713

2.71

Tuluceşti

2322

3.05

Umbrăreşti

2046

3.18

Valea Mărului

1303

3.03

Vânători

1643

2.90

Vârlezi

765

2.52

Vlădeşti

733

2.63
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III.8.2.5 Forţa de muncă
Crearea condiţiilor pentru creşterea competenţelor profesionale în scopul asigurării
unui proces de producţie performant, care să realizeze produse competitive, capabile să
facă faţă cerinţelor pieţei, devine o prioritate.
Piaţa forţei de muncă a avut ş i are un rol hotărâtor în asigurarea creşterii
economice ş i a productivităţii pe termen lung.
Problemele cu care se confruntă judeţul Galaţi sunt legate, în special de scăderea
populaţiei totale, active şi ocupate. Scăderea numărului total al populaţiei, a avut
repercusiuni majore şi asupra pieţei forţei de muncă.
III.8.2.6 Populaţia pe sexe din judeţul Galaţi4

4

JUDEŢ / LOCALITĂŢI

TOTAL

MASCULIN

FEMININ

JUDEŢUL GALAŢI

507402

250288

257114

URBAN

271250

131329

139921

Municipiul Galaţi

231204

111979

119225

Municipiul Tecuci

31045

14864

16181

Oraş Bereşti

2853

1433

1420

Oraş Tg. Bujor

6148

3053

3095

RURAL

236152

118959

117193

Bălăbăneşti

2042

1030

1012

Bălăşeşti

2252

1147

1105

Băleni

2244

1141

1103

Băneasa

1762

872

890

Barcea

4680

2354

2326

Bereşti Meria

3617

1835

1782

Brăhăşeşti

7692

3875

3817

Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi
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Braniştea

3876

1938

1938

Buciumeni

2274

1093

1181

Cavadineşti

3077

1522

1555

Cerţeşti

2163

1082

1081

Corni

2048

1054

994

Corod

7197

3611

3586

Cosmeşti

5013

2497

2516

Costache Negri

2267

1154

1113

Cuca

2087

1037

1050

Cudalbi

6206

3087

3119

Cuza ‐ Vodă

2586

1299

1287

Drăgăneşti

4682

2404

2278

Drăguşeni

4781

2462

2319

Fârţăneşti

5169

2651

2518

Folteşti

2976

1515

1461

Frumuşiţa

4659

2366

2293

Fundeni

3570

1736

1834

Ghidigeni

3570

1736

1834

Gohor

3135

1577

1558

Griviţa

2899

1490

1409

Independenţa

4274

2078

2196

Iveşti

8091

4042

4049

Jorăşti

1774

895

879

Lieşti

8753

4288

4465

Măstăcani

4535

2286

2249

Matca

11450

5789

5661

Movileni

3243

1682

1561
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Munteni

6520

3330

3190

Nămoloasa

2163

1054

1109

Negrileşti

2321

1191

1130

Nicoreşti

3506

1731

1775

Oancea

1433

716

717

Pechea

9889

5031

4858

Piscu

4706

2394

2312

Poiana

1651

811

840

Priponeşti

2163

1076

1087

Rădeşti

1474

781

693

Rediu

1850

912

938

Scânteieşti

2428

1260

1168

Schela

3649

1884

1765

Şendreni

3455

1755

1700

Slobozia Conachi

3978

2014

1964

Smârdan

4608

2388

2220

Smulţi

1321

686

635

Suceveni

1809

872

937

Suhurlui

1257

644

613

Ţepu

2395

1222

1173

Tudor Vladimirescu

4780

2307

2473

Tuluceşti

7093

3554

3539

Umbrăreşti

6504

3309

3195

Valea Mărului

3947

2005

1942

Vânători

4760

2399

2361

Vârlezi

1931

967

964

Vlădeşti

1929

975

954
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III.9

Situaţia şomajului înregistrat în judeţul Galaţi

Conform Balanţei Forţei de Muncă la 01.01.2014, la nivelul judeţului Galaţi, principalii
indicatori ai pieţei muncii au următoarele valori:


Resurse de muncă: 413.400



Populaţia activă civilă: 204.900, din care: populaţia ocupată civilă 183.600, şomeri
21.300



Populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de persoane în vârstă de muncă:
208.500

Din totalul populaţiei ocupate civile, de 183.600 persoane, distribuţia pe activităţi ale
economiei naţionale, conform datelor furnizate de INS în Balanţa Forţei de Muncă la
01.01.2011, evidenţiază ponderea cea mai mare deţinută de servicii (40, 69%), urmată de
agricultură (32, 3%), industrie(18, 51%), construcţii (8, 5%):
%DOMENII
POPULAŢIA OCUPATĂ
CIVILĂ, din care:

REGIUNE
A SUD‐EST

JUDEŢUL
GALAŢI

%JUD. GALAŢI ÎN
TOTAL REGIUNE

ÎN TOTAL
ECONOMIE ÎN
JUD. GALAŢI

Agricultură, silvicultură
325.3
şi pescuit

59.3

18.23

32.30

Industrie, din care

189.9

34

17.90

18.51

Construcţii

81.6

15.6

19.12

8.5

Servicii

394.1

74.7

18.95

40.69

TOTAL ECONOMIE

990.9

183.6

18.53

Sursa: INS, Balanţa Forţei de Muncă anul 2011
Analiza şomajului înregistrat în judeţul Galaţi, în prima jumătate a anului 2012,
evidenţiază un trend uşor crescător al ratei şomajului în lunile ianuarie, februarie 2012,
urmat de o scădere, în următoarele patru luni, în special a numărului şomerilor indemnizaţi.
Scăderea şomajului în ultimele patru luni a fost determinată de reluarea activităţii firmelor
care desfăşoară o activităţi cu caracter sezonier (construcţii, agricultură), care au preluat o
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parte din forţa de muncă disponibilizată (şomeri indemnizaţi), în paralel cu reducerea
intrărilor în şomaj ca urmare a disponibilizărilor de personal.
Situația șomajului înregistrat în județul Galați la data de 31 decembrie 2014
Rata șomajului înregistrat la sfârșitul lunii decembrie 2014 la nivel județean a fost de
9, 39%, mai mare cu 0, 26pp decât cea din luna noiembrie 2014 cand a fost înregistrată o
rată a șomajului de 9, 22%.
Numărul total al șomerilor înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă Galați la finele lunii decembrie 2014 a fost de 19253 persoane, cu
533 persoane maimult față de finele lunii anterioare.
Din totalul șomerilor înregistrați la nivelul AJOFM Galați, 3829 au fost șomeri
indemnizați și 15424 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 660
persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a scăzut cu 127 persoane față de luna
precedentă.
Din totalul de 15424 șomeri neindemnizați, un număr de 124 sunt șomeri noi intrați în
evidență, beneficiari de venit minim garantat.
Mediul de proveniență a persoanelor înregistrate în evidența AJOFM Galați se prezintă
astfel:
Urban – 3891 persoane
‐

Rural – 15362 persoane

Categoriile socio‐profesionale după nivelul de studii a persoanelor înregistrate în
evidența AJOFM Galați se prezintă astfel:
‐

Studii superioare – 715 persoane, reprezentând 3, 71%;

‐

Studii liceale / postliceale – 2224 persoane, reprezentând 11, 55%;

‐

Studii inferioare (fără studii, școală gimnazială, școală profesională, învățământ
complementar de ucenici) – 16314 persoane, reprezentând 84, 74%.

Structura șomajului pe grupe de vârstă, la sfârșitul lunii decembrie 2014 se prezintă
astfel:
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‐2667 șomeri sub 25 de ani;
‐1037 șomeri au între 25 și 29 de ani;
‐4095 șomeri au între 30 și 39 de ani;
‐5748 șomeri au între 40 și 49 de ani;
‐ 2735 șomeri au între 50 și 55 de ani;
‐ 2971 șomeri au depășit 55 de ani.
În ceea ce privește rata șomajului înregistrat pe sexe, în luna decembrie 2014
comparativ cu luna precedentă, rata șomajului masculin a crescut de la valoarea de 10, 01%
în luna noiembrie 2014, la valoarea de 10, 55% în luna decembrie 2014, iar rata șomajului
feminin a scăzut de la valoarea de 8, 09% în luna noiembrie 2014, la valoarea de 8, 02% în
luna decembrie 2014.
Cele mai ocupate locuri de muncă în judeţul Galaţi, în luna iunie 2014 sunt:5


Ucenic (60 locuri)



Muncitor necalificat la demolare clădiri (47 locuri)



Şofer autocamion de mare tonaj (43 locuri)



Vânzător (39 locuri)



Lacătuş construcţii metalice şi navale (34 locuri)



Manipulant mărfuri (32 locuri)



Lacătuş mecanic (29 locuri)



Muncitor necalificat în agricultura (24 persoane).

III.10

Spaţiul Rural

III.10.1 Caracteristicile definitorii zonei rurale a judeţului
Agricultura constituie una din componentele principale ale economiei judeţului
Galaţi, fiind totodată una din cele mai vechi activităţi economice ale populaţiei. Condiţiile
naturale favorabile ale judeţului oferă posibilitatea dezvoltării unei agriculturi complexe,

5

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Galaţi
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care constituie o ramură importantă în economia judeţului participând semnificativ la
realizarea produsului intern brut.
III.10.2 Activităţi agricole
Poziţia natural‐geografică a judeţului şi condiţiile climaterice au permis ca
succesiunea introducerii culturilor de câmp şi a creşterii animalelor în practica agriculturii să
se integreze şi să se dezvolte intensiv.
Cele mai importante caracteristici ale activităţilor agricole în judeţul Galaţi:


diversitatea producţiilor agricole ale comunelor reprezintă caracteristica definitorie a
agriculturii judeţului Galaţi;



exploataţii agricole mici caracterizate de practicarea unei agriculturi de subzistenţă şi
diversitate în alegerea tipurilor de culturi agricole;



surplusurile de producţie sunt mici;



resurse umane reduse datorită migraţiei rural – urban;



procedura pentru comasarea terenurilor destul de anevoioasă din cauza birocraţiei
conduce la fărâmiţarea activităţilor antreprenoriale în domeniul agricol;



surplusurile sunt convertite în produse necesare traiului prin intermediul pieţelor
agroalimentare, fiind prea mici pentru a putea fi convertite în mijloace de producţie
pentru a rentabiliza exploataţia agricolă;



rentabilizarea activităţilor zootehnice este în mare măsură dependentă de gradul de
prelucrare pe plan local a produselor animaliere în unităţi industriale de capacitate
mică şi mijlocie.

III.10.2.1 Structura suprafeţei agricole
Cea mai mare parte a suprafeţei disponibile a terenului agricol este repartizată
culturii cerealelor. Ca rezultat, producţia de cereale este ridicată, iar cea de plante uleioase şi
legume mai scăzută.
III.10.2.2 Structura culturilor agricole
Caracterul preponderent cerealier al structurii de producţie reprezintă un aspect
negativ al agriculturii judeţene. Ponderea suprafeţelor ocupate de cereale în toate zonele
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este ridicată, chiar dacă în unele zone acestea nu dispun de condiţii agro‐pedoclimatice
favorabile pentru cultivare.
Anual, producţia de cereale are oscilaţii în funcţie de condiţiile climatice, dar este
influenţată şi de resursele financiare de care dispun producătorii agricoli pentru înfiinţarea
culturilor. Cea mai importantă scădere este consemnată la porumb, unde producţia a scăzut
în ultimii patru ani cu peste 85%.
III.10.2.3 Creşterea animalelor
Creşterea animalelor în cadrul judeţului reprezintă o ramură de bază a agriculturii,
această activitate deţinând un procent semnificativ din valoarea totală a producţiei agricole
din judeţ, având la bază o îndelungată tradiţie şi o importanţă economică deosebită. Acesta
rezidă în principal din valorificarea superioară a resurselor vegetale şi a unor subproduse
rezultate de pe urma industrializării. Creşterea animalelor este ocupaţie străveche,
practicată de la păstorit până la ferme moderne de creştere în stabulaţie.
Spre deosebire de sectorul vegetal, domeniul creşterii animalelor cunoaşte o uşoară
dezvoltare în ultimii patru ani, aspect vizibil în efectivele superioare de bovine, porcine,
ovine, caprine şi cabaline.
Această evoluţie este vizibilă în special la carnea de porcine şi carnea de pasăre,
laptele de vacă şi lână.
III.10.2.4 Fondul forestier
În ceea ce priveşte fondul forestier de care dispune judeţul Galaţi, se observă că
eforturile de conservare şi exploatare durabilă a acestuia au avut rezultate, suprafaţa
împădurită menţinându‐se constantă în ultimii patru ani.
Dotarea sectorului agricol (irigaţii, mecanizare, etc.)
La capitolul bază tehnico ‐ materială, judeţul Galaţi prezintă o dotare bună cu
tractoare şi maşini agricole.
Volumul total de îngrăşăminte aplicate a cunoscut o creştere semnificativă în
perioada de referinţă, cu creşteri importante observabile la îngrăşămintele chimice, în timp
ce la cele naturale se remarcă un regres important.
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Judeţul Galaţi beneficiază de un număr mare de amenajări piscicole, care pot
constitui puncte de atracţie pentru organizarea unor competiţii sportive, pe lângă
posibilitatea de valorificare a producţiei piscicole şi direcţionarea acesteia către export.
Patrimoniul cultural bogat poate constitui un punct de atracţie pentru turişti (în
special cei străini), dacă este exploatat în mod corespunzător. Pot fi organizate în acest sens
diverse târguri ale meşterilor populari pentru prezentarea obiceiurilor şi tradiţiilor zonei, şi
nu în ultimul rând promovarea acestor tradiţii la nivelul ţărilor vecine. Procesul de
comercializare a acestor produse ar trebuie să fie continuu şi să asigure vizibilitatea
constantă a culturii tradiţionale a judeţului.
În plus, pentru a asigura perenitatea acestor tradiţii şi obiceiuri, sunt necesare o serie
de iniţiative în direcţia organizării unor programe de instruire a tinerilor în practicarea
meşteşugurilor tradiţionale.
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Capitolul IV
IV.1

PREZENTAREA LOCALITĂȚII GOHOR
– ANALIZA DIAGNOSTIC –

IV.1.1 Scurt istoric
Dintr‐un

document

foarte

vechi

care

a

aparţinut

învăţătorului

RADU

TĂNĂSESCU(1869 ‐ 1944) şi care avea
ştampila EPISCOPIEI HUŞI, reieşea că
satul Gohor a fost întemeiat de un
căpitan de oaste pe nume Gohol înainte
de anul 1500, iar primii locuitori ai
Gohorului au fost înaintaşii familiei
Tănăsescu. Satul Gohor este un sat cu
rădăcini adânci în istorie, este un sat
răzăşesc. Documentar, istoricul satului
este consemnat în două dicţionare şi
anume:

"DICŢIONAR

GEOGRAFIC

STATISTIC ŞI ISTORIC AL JUDEŢULUI
TECUCI”

din

1894

întocmit

de

profesorul TEODOR N. CIUNTU, pag. 95 şi "DICŢIONAR GEOGRAFIC AL ROMÂNIEI”, vol. 3,
pag. 582‐583, întocmit în anul 1900 de G. LAHOVARIU, general C. I. BRĂTIANU şi G.
TOCILESCU, documente ce se află la ARHIVELE STATULUI GALAŢI.
În ambele dicţionare se arată: "Satul la început se numea OTOVĂIEŞTI şi era situat pe
vale lângă râul Zeletin. Acest loc des expus năvălirilor turceşti şi tătărăşti, locuitorii s‐au
împrăştiat; o parte s‐a ridicat pe dealul spre răsărit având în frunte pe conducătorul numit
Gohor, de unde numele satului Gohor, iar o parte s‐au ridicat pe dealul dinspre apus, peste
râul Berheci, având conducător pe Brahas, de unde numele satului Brăhăşeşti.
În locul unde s‐a întemeiat satul Gohor, erau păduri seculare, bune de adăpost,
împotriva năvălitorilor.
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IV.1.2 Aşezarea geografică
Comuna Gohor este situată în extremitatea nord‐vestică a judeţului Galaţi, în zona
colinară şi se învecinează:
- la nord – graniţa cu judeţul Vrancea;
- la est – cu comunele Priponeşti şi Ghidigeni;
- la sud – cu comuna Munteni;
- la vest – cu comunele Brăhăşeşti şi Ţepu.
Comuna Gohor este constituită din 5 sate şi anume: Gohor ‐ reşedinţă de comună,
Ireasca, Nărteşti, Gara‐Berheci şi Poșta – sate componente.

IV.1.3 Suprafaţa
Suprafaţa administrativă a comunei este de 51,97 ha, încadrându‐se în categoria
comunelor mici din judeţ, poziţie menţinută şi conform criteriului numeric al populaţiei
care este de 3.135 locuitori, conform datelor furnizate Direcţia Judeţeană de Statistică –
Galaţi.
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IV.1.4 Reţeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică din zonă este formată din râul Bârlad, aflat la este de teritoriul
comunei cu afluentul Lupu în zona comunei şi pârâul Zeletin cu afluenţii Berheci şi Valea
Boului.
Bârladul, cel mai de seamă afluent al Siretului, este prezent pe teritoriul comunei pe
o lungime de peste 12 km. Produce frecvent inundaţii datorită pantei foarte mici, regimului
torenţial colmatarii foarte avansate a albiei sale. La limita sud‐vestică a comunei are loc
confluenţa cu Berheciul, cel mai important afluent al Bârladului. Bârladul mai are pe
teritoriul comunei un afluent, având curs nepermanent, pe care este situat satul Ireasca.
Bârladul este cel mai poluat curs de apă din judeţ, poluările masive intervenind la Ghidigeni
şi Tecucel.
Resursele de apă subterană sunt reprezentate de acviferul fratic şi de acviferul de
adâncime. Apa freatică captată prin fântâni ţărăneşti individuale, ce în prezent este utilizată
în scop potabil de către populaţia comunei, este verificată din punct de vedere sanitar. Apa
subterană de adâncime nu este în prezent folosită.
Datorită naturii “prăfoase” a terenului (pământuri loessoide) şi a pantelor
pronunţate, în cadrul localităţilor care alcătuiesc comuna Gohor s‐au format ravene şi
desprinderi de teren.
Relieful cu pante pronunţate din cadrul câmpiei înalte şi prezenţa pământului
loessoid, determină erodarea acestuia şi antrenarea particulelor de pământ de către apele
de precipitaţii.
IV.1.5 Clima
Climatul comunei are un caracter temperat‐continental caracterizat prin veri fierbinţi
şi uscate şi ierni reci cu viscole frecvente.
Temperaturile medii lunare ajung la 26 C.
Precipitaţiile medii anuale au o valoare de 450 mm, regimul ploilor fiind însă
neuniform, cele mai mari cantităţi căzând vara, în luna iunie, iar cele mai mici cantităţi
căzând iarna, lunile ianuarie, februarie.
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Vânturile cele mai frecvente sunt cele din nord – 25, 1%, după care urmează cele din
sud‐11, 6% şi nord‐vest –8, 3%. Cel mai cunoscut vânt, în această parte a ţării este Crivăţul,
rece şi uscat. Situarea comunei în zona colinară îi asigură totuşi un topoclimat mai blând
comparativ cu zona de câmpie, cu variaţii mai reduse în ceea ce priveşte vitezele medii
lunare ale vântului.
IV. 1.6 Relieful
Teritoriul comunei Gohor este situat în Colinele Tutovei, care alcătuiesc doar o mică
parte din teritoriul judeţului, extremitatea sa de nord‐vest, având aspect de podiş
fragmentat în culmi şi poduri prelungi, separate de văi paralele.
Cea mai mare parte a teritoriului administrativ al comunei se afla între văile
Berheciului şi Bârladului, râuri care în mare parte asigură şi limitele teritoriale administrative.
Altitudinile înalte sunt caracteristice în special jumătăţii de nord‐est a comunei.
Conform studiului geotehnic de specialitate, pe teritoriul localităţilor componente ale
comunei se disting trei zone:
zona de luncă;
zona de trecere de la luncă la câmpia înaltă;
zona câmpiei înalte.
IV.1.7 Vegetaţia
Vegetaţia este în mare parte specifică pajiştilor stepice cu graminee şi diverse ierburi
xerofile6, determinate de condiţiile de climă şi de substratul litologic alcătuit din loess, care
ocupă cea mai mare suprafaţă, ca şi din nisipuri cum sunt cele de pe valea Bârladului. În
prezent vegetaţia naturală e înlocuită în cea mai mare parte de culturi.
Local se mai întâlnesc petice mici de pajişti degradate alcătuite din firuţa (Poa
bulbosa), peliniţa (Artemisia austiaca), păiuş (Festuca valeisiaca) şi asociaţii vegetale derivate
reprezentate prin Andropogon ischaemum.
IV.1.8 Flora şi fauna
Mamiferele cele mai reprezentative sunt din grupul rozătoarelor: ‐ popândăul,
hârciogul, orbetele, şoarecele de câmp, iepurele de câmp şi cel de vizuină, şobolanul de apă;
6

Dicţionar Enciclopedic Român, ed. Politică, Bucureşti, 1962‐1966
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mustelide – dihorul, nevăstuica, ariciul; acestora li se adaugă şi câteva mamifere specifice
zonei forestiere: vulpe, bursuc, căprioară; Păsările cele mai caracteristice sunt: prepeliţa,
potârnichea, fazanul, raţele şi gâştele sălbatice. Amfibiile: broasca verde de pământ, broasca
de apă, tritonul, buhaiul de baltă.
Dintre nevertebrate se impun, cu populaţii numeroase, diverse grupe de insecte, mai
ales orthopterele – cosaşi, greieri, lăcuste şi coleoptere – scarabei.
IV.1.9 Solurile
Majoritatea tipurilor de sol au ca rocă parentală loessul, mai puţine fiind formate pe
argile şi pe marne. Textura variază de la o grupă la alta. La cele mai multe predomină textura
nisipoasă şi mai puţin cea argiloasă. Ph‐ul are valori cuprinse între 6‐8 fiind slab acid pe
nisipuri, alcalin la Gohor.7

7

.

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Galaţi
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IV.1.10 Principalele categorii de folosință a terenurilor:

Din suprafața totală de 5.197 ha ce reprezintă teritoriul administrativ al comunei
Gohor, terenurile agricole din extravilan ocupă 4.033, 1 ha, reprezentând 77, 60 % din
teritoriul comunei.
Utilizarea pentru construcții a terenurilor din extravilan se face numai cu respectarea
prevederilor:
 Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru
realizarea locuințelor – art. 1, 3, 4, 7;
 Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 – art.4;
 Legii fondului funciar 18/1991 – art. 2, 43, 90‐92, 94, 97, 98, 102, 111, 119;
 Legea îmbunătățirii funciare nr.84/1996 – art.1‐13, 16, 21, 27, 31.
Necesitatea extinderii intravilanului comunei Gohor a condus la includerea unor
suprafețe de teren noi, având destinația de teren agricol, din teritoriul administrativ al
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comunei, întrucât terenul agricol, mai ales cel de clasă I și II reprezintă o resursă necesară
vieții.
Legea Fondului funciar cuprinde interdicții și condiționări privind utilizarea acestora.
Pe terenurile agricole din extravilan pot fi autorizate numai construcțiile care servesc
activităților agricole (adăposturi pentru animale și spații de depozitare a recoltelor și
utilajelor agricole).În această categorie nu pot fi incluse contrucțiile de locuințe, garaje sau
alte amenajări cu caracter permanent.
Din suprafața totală de 563,70 ha ce reprezintă teritoriul intravilan al comunei Gohor,
terenurile agricole ocupă 284,90 ha, reprezentând 50,54% din totalul teritoriului intravilan.
Din suprafața totală de 5.197, 00 ha ce reprezintă teritoriul administrativ al comunei
Gohor, suprafețele împădurite ocupă 404,00 ha reprezentând 7,77% din teritoriul comunei.
Sunt considerate păduri, terenurile acoperite cu vegetație forestieră, cu o suprafață mai
mare de 0, 25 ha.
Din suprafața totală de 5.197,00 ha ce reprezintă teritoriul administrativ al comunei
Gohor, resursele de apă ocupă 86, 00 ha, reprezentând 1,65 % din teritoriul comunei.
Principala apă care delimitează teritoriul comunei este pârâul Berheci.

IV.2

Date demografice

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Gohor se ridică la
3.135 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002.
Majoritatea locuitorilor sunt români (97,06%). Pentru 2, 66% din populație, apartenența
etnică nu este cunoscută.[2] Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt
ortodocși (96,81%). Pentru 2, 66% din populație, nu este cunoscută apartenența
confesională.
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Numărul mediu al salariaților la nivelul comunei Gohor este de 104 salariați, un
număr de 362 persoane fiind în situația de șomaj, conform datelor disponibile pe INSSE.8
La nivelul comunei Gohor sunt înregistrate un număr de 296 dosare pentru acordarea
venitului minim garantat, de acesta beneficiind 625 persoane.

IV.3

Infrastructura și utilități existente

Sisteme de
alimentare cu apă
localitatea
Alimentare cu apă
localitatea Gohor
Alimentare cu apă
localitatea Nărtești
Alimentare cu apă
localitatea Ireasca
Total

8

Lungime rețea

Număr locuitori
deserviți

Anul punerii în
funcțiune

15, 95 km

350

2011

7, 2 km

120

2011

5 km

50

2011

28, 15

520

http://statistici.insse.ro/shop/
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La nivelul comunei Gohor, nu există în prezent sistem de canalizare și stație de epurare.
Drumuri
DC 88
DC 84
Drum principal
asfaltat
Principale
neasfaltate
Vicinale
Drumuri pământ
principale
Drumuri pământ
civicinale
Drumuri
exploatare

Lungime
7 km
3, 2 km
2 km

Starea de viabilitate
Bună
Satisfăcătoare
Satisfăcătoare

11 km

Satisfăcătoare

6, 6 km
32 km

Satisfăcătoare
Satisfăcătoare

40 km

Satisfăcătoare

23 km

Satisfăcătoare
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De‐a lungul timpului, insuficiența fondurilor necesare asigurării întreținerii drumurilor
au condus la o gospodărire precară a drumurilor și străzilor comunei Gohor, drumuri care în
foarte multe situații au fost și sunt neîntreținute fiind impracticabile în perioada sezonului de
iarnă.

Poduri/Podețe
Localitatea Gohor
Localitatea Nărtești
Localitatea Berheci
Localitatea Ireasca

IV.4

Lungime – m
100
75
50
50

Starea de viabilitate
Bună
Bună
Bună
Bună

Învățământ, sănătate, sport

Unități de învățământ

Nr. elevi

Anul punerii în funcțiune

Școala nr.1 Gohor

209

1947

Școala nr.1 Berheci

147

1965

Grădinița Ireasca

12

1978

Grădinița Nărtești

18

1970
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Unități sanitare/ localitate

Anul punerii în funcțiune

Punct sanitar localitatea Gohor

1911

Punct sanitar localitatea Nărtești

1963

IV.5

Cultură și culte

În comuna Gohor, regăsim următoarele obiective culturale:

-

Biblioteca comunală

-

Căminul cultural localitatea Gohor construit în anul 1958

-

Căminul cultural localitatea Nărtești construit în anul 1960

-

Biserica Sf Voievozi construită în anul 1868

-

Biserica Sf Trei Ierarhi construită în anul 1934
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IV.6

Mediul economic

Principalii agenți economici identificați la nivelul comunei Gohor, repartizați în funcție
de domeniul de activitate, sunt:
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea

Activitatea desfășurată

Domeniul de activitate

SC PANTHERE SRL
SC GOHOR PAN SRL
SC ELVITAL INTERNAȚIONAL
SC HELIANTHUS OIL SRL
SC SUINTEST SRL
SC ADIVAS 2007 SRL
SC CIOT SRL

Avicol
Brutărie
Brutărie
Agricol
Agricol
Comerț
Morărit

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

SC CISMUNDO SRL
SC COTIN INVEST SRL
SC DANA și CORNEL SRL
SC FLORISIM SRL
SC GERITAL IMPEX SRL
SC NIMIA SRL
ONICA SNC
SC ONIMARDAN SRL
SC TONI RODI
SC GOHKAMPROD SRL
SC GRENKAME SRL
SC VERONA SRL
SC NOVIDORA SRL
Depozit BIZACON

22.
23.
24.
25.
26.

PFA Bumbes Nicușor
PFA Martin Georgică
SC AGROMEC SRL
SC ANDRIMAR SRL
PFA Popa Aristița

Crescătorie păsări
Panificație
Panificație
Agricultură
Agricultură
Comerț cu ridicata
Fabricarea produselor de
morărit
Comerț cu amănuntul
Comerț cu amănuntul
Comerț cu amănuntul
Comerț cu amănuntul
Comerț cu ridicata
Comerț cu amănuntul
Comerț cu amănuntul
Lucrări de construcții
Comerț cu amănuntul
Agricultură
Agricultură
Comerț cu amănuntul
Comerț cu amănuntul
Comerț materiale de
construcții
Comerț cu amănuntul
Comerț cu amănuntul
Agricultură
Comerț cu amănuntul
Comerț cu amănuntul

Comerț
Comerț
Comerț
Comerț
Comerț
Comerț
Comerț
Construcții
Comerț
Agricol
Agricol
Comerț
Comerț
Comerț
Comerț
Comerț
Agricol
Comerț
Comerț

Prin strategia de dezvoltare socio‐economică a comunei Gohor se doreşte sprijinirea
agenţilor economici şi a producătorilor comunei din partea administraţiei locale în vederea
dezvoltării potenţialului economic local.
Preocuparea administraţiei locale pentru determinarea cetăţenilor care deţin
terenuri de a se asocia vine şi pe fondul facilitării obţinerii unor subvenţii acordate formelor
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asociative în agricultura pentru producţie. În aceasta privinţa, se pare, ambele parţi au un
scop şi interes comun ‐ dezvoltarea producătorilor şi implicit a comunei Gohor.
O măsură propusă din partea administraţiei locale Gohor pentru promovarea
producătorilor şi a activităţii lor a fost postarea datelor de contact ale acestora pe site‐ul
primăriei.

IV.7

Protecția mediului

Mediul înconjurător, un element esenţial al existentei umane, reprezintă rezultatul
interferentei unor elemente naturale ‐ sol, aer, apa, clima, biosfera ‐ cu elemente create prin
activitatea umană. Toate acestea interacţionează şi influenţează condiţiile existenţiale şi
posibilităţile de dezvoltare viitoare ale societăţii.
Până nu demult, resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru
nevoile omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără
precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie prima şi energie pentru
producţia de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor Pământului releva,
tot mai evident, un dezechilibru ecologic.
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabila) s‐a cristalizat în timp, pe parcursul mai
multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan Internaţional şi a
căpătat valente politice precise în contextul globalizării.
În istoria recenta, prima semnalare a faptului ca evoluţiile economice şi sociale ale
statelor lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinţele activităţii
umane asupra cadrului natural s‐a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat
Limitele creşterii (Raportul Meadows). Documentul sintetiza datele privind evoluţia a cinci
parametri (creşterea populaţiei, impactul industrializării, efectele poluării, producţia de
alimente şi tendinţele de epuizare a resurselor naturale), sugerând concluzia ca modelul de
dezvoltare practicat în acea perioada nu poate fi susţinut pe termen lung. Problematică
raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările comunitarii internaţionale
începând cu prima Conferinţa a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) şi s‐a concretizat în
lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în 1985. Raportul acestei
Comisii, prezentat în 1987 de G. H.Bruntdland şi intitulat Viitorul nostru comun a oferit prima
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definiţie acceptata a dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare care satisface nevoile
generaţiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de a‐şi satisface propriile
nevoi”. Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a
factorilor politici şi decizionali, în care protecţia mediului şi creşterea economica pe termen
lung sunt considerate complementare şi reciproc dependente.
De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o
dimensiune politica globala, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinţa
Mondialapentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro (1992), la Sesiunea
Speciala a Adunării Generale ONU şi adoptarea Obiectivelor Mileniului (2000) şi la Conferinţa
Mondiala pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg (2002). S‐au conturat, astfel,
programe concrete de acţiune la nivel global şi local (Agenda 21 Locala) conform dictonului
„să gândim global şi să acţionam local”.
Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este
una dintre opţiunile posibile, ci singura perspectiva raţională a devenirii naţionale, având ca
rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluenta factorilor economici,
sociali şi de mediu.
Pentru prosperitatea comunei şi calitatea vieţii cetăţenilor, crearea unui mediu de
calitate este esenţială şi poate fi asigurata dor prin realizarea dezvoltării durabile a
comunității.
În capitolul Infrastructura localităţii a fost detaliată infrastructura de apă și apă uzată
a comunei dar o vom relua pe scurt şi în capitolul de mediu pentru descrierea întregului
context de dezvoltare durabilă şi protecţia mediului.
Staţia de epurare şi reţeaua de canalizare
Localitatea Gohor nu dispune de sisteme centralizate de canalizare a apelor uzate
însă pentru creşterea nivelului de confort pentru populaţie, este necesar şi oportun să se
realizeze un sistem centralizat de colectare şi epurare biologică a apelor uzate menajere
gospodăreşti: gătit, igiena personală şi orală, spălatul rufelor, îmbăiat, curăţenie, spălatul WC
urilor, etc.
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Sistemul de alimentare cu apă
În prezent asigurarea cu apă a gospodăriilor populaţiei, se realizează din reţeaua de
alimentare cu apă existentă, realizată în mai multe etape.
IV.7.1 Probleme de mediu – situaţia existentă
Judeţul Galați ocupă un teritoriu cu condiţii naturale variate, cu relief diversificat în
cadrul acestuia concentrându‐se o largă diversificare de ecosisteme specifice celor trei forme
de relief.
În comuna Gohor nu există surse majore de poluare a mediului din industrii nocive.
Din punct de vedere a poluării mediului, noxele nu sunt în cantităţi semnificative,
deci nu creează probleme.
Societăţile comerciale ce funcţionează pe teritoriul localităţii nu sunt poluante.
Gunoiul menajer rezultat din gospodăriile populaţiei, se depozitează în pubele,
urmând a fi ridicat săptămânal de firma de salubritate cu care are contract primăria.
Gunoiul rezultat din creşterea animalelor se compostează în gospodăriile individuale
şi este folosit, după fermentare, ca îngrăşământ natural de fiecare gospodar.
Distanțele minime de protecție sanitară între o serie de activități propuse care produc
disconfort și funcțiunile existente în teritoriul comunei Gohor, vor fi:
 Platforma de gunoi se amplasează la cca. 500‐800 m distanță față de zona de locuit,
 Față de gospodăriile de apă și puțurile de apă
Prin poziţia geografică teritoriul comunei se caracterizează prin ierni reci veri călduroase
şi uscate.
Vânturile sunt dominante dinspre nord‐est.

IV.8

Gospodărie comunală

Principalele forme de impact şi risc determinate de depozitarea deşeurilor în locuri
nepermise în ordinea în care sunt percepute de populaţie sunt:
‐ modificări de peisaj şi disconfort vizual;
‐ poluarea aerului;
‐ poluarea apelor de suprafaţă şi subterane;
‐ modificări ale fertilităţii solului şi a compoziţiei biocenozelor şi terenurilor învecinate.
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Acestea sunt sursa poluării apelor subterane cu nitraţi şi nitriţi, dar şi cu alte
elemente poluante.
Apare deci ca o necesitate încurajarea valorificării şi reciclării deşeurilor refolosibile în
vederea reducerii consumului de materii prime şi energie, precum şi reducerea cantităţilor
de deşeuri.
Se vor lua măsuri de către Primărie pentru conștientizarea populaţiei privind
depozitarea anarhică a gunoiului menajer, molozului şi gunoiului animalier.
Problemele de protecţie a mediului au devenit de o reală importanţă. Cunoaşterea
circuitului deşeurilor, stabilirea clară a responsabilităţilor factorilor implicaţi în activităţile de
producere, colectare şi transport, eliminarea deşeurilor în scopul stabilirii riscurilor legate de
depozitarea deşeurilor în raport cu mediul şi sănătatea oamenilor sunt probleme ce trebuie
să‐şi aibă răspuns într‐o perioadă de timp foarte scurtă.
În baza Planului județean şi a unității de implementare, Sistem de management
integrat al deșeurilor, se propun următoarele măsuri:
‐ gunoiul menajer din fiecare gospodărie este colectat în pubele cu capac şi preluat
săptămânal de firme de salubritate;
‐ gunoiul rezultat din creșterea animalelor va fi depozitat în fiecare gospodărie pe o
platformă specială. După fermentare va fi folosit ca îngrășământ natural. Amplasarea
platformei de gunoi de grajd va fi la minim 10.00 m distanță de locuința proprie şi din
vecinătăți şi de sursele de apă ( puțuri forate);

IV.9

Administrație publică locală

Comuna Gohor se doreşte o comunitate cu planuri şi proiecte foarte bine conturate
şi cu o viziune de viitor bine definită. Pentru a merge cu succes pe acest drum este necesară
o administraţie modernă, cu o structură funcţională şi eficientă şi o relaţie biunivocă, de
comunicare şi sprijin permanent cu cetăţenii. Administraţia locală Gohor pune în centrul
atenţie cetăţeanul şi serviciile destinate acestuia.
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Lipsurile identificate la nivelul administraţiei locale Gohor sunt:












Lipsa unui spaţiu dedicat relaţiei cu publicul
Lipsa unui spaţiu adecvat pentru manevrarea banilor – casierie – cu
dotările minimale necesare
Utilizarea ineficientă a reţelei şi a echipamentelor IT
Lipsa unui concept integrat al sistemului informatic
Personal redus
Lipsa atestare ECDL – European Computer Driving License
Necesitatea unui program de instruire profesională
Lipsa unor proceduri de lucru documentate
Evidenţa scriptică de nivel redus – registratura
Lipsă standardizare comunicare externă – documente, formulare şi materiale
informative
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Capitolul V
Analiza SWOT a comunei GOHOR, județul Galați

Analiza SWOT (sau TOWS) reprezintă o metodă de audit a comunităţii, fiind
considerată prima etapă a planificării strategice. Metoda ne ajută să ne concentrăm asupra
aspectelor relevante; odată identificate, acestea se transformă în obiective.
Deși originile analizei SWOT sunt destul de neclare,
Ken Andrews este privit, în general ca fiind pionierul analizei
SWOT. În 1971 el a fost unul dintre primii teoreticieni de
strategii care a articulat conceptul de concordanță strategică
între resursele şi potențialul comunității şi mediu extern. El a
argumentat ca această metodologie este o abordare
sănătoasă pentru a determina o strategie‐nișă, modul cel
mai bun pentru o comunitate de a‐şi folosi punctele sale
forte pentru a exploata oportunitățile, dar şi cea mai
eficientă pentru a‐şi apăra de diverse amenințări externe propriile puncte slabe dar şi forte.
Analiza SWOT a zonei (puncte tari, puncte slabe, oportunități şi amenințări) reflectă
capacitatea mediului intern de a răspunde factorilor de macromediu în sensul fructificării
oportunităților şi diminuării amenințărilor. Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a
punctelor strategice cheie, precum şi identificarea alternativelor strategice. Astăzi, analiza
SWOT este aplicată în cadrul analizei teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru
facilitarea planificării în cadrul administraţiilor publice. Înainte de a începe o analiză SWOT
este absolut necesară prezentarea unei descrieri a cadrului general al situaţiei existente
pentru ca în cadrul discuţiilor toţi participanţii să aibă o “bază comună”. Această etapă
preliminară reprezintă un element fundamental din moment ce, de cele mai multe ori,
persoanele active de la nivelul comunităţii dispun de o informare asimetrică şi au viziuni
diferite asupra temelor de dezvoltare.
Tehnica

SWOT de

discuţie/analiză

şi cercetare se bazează pe

metoda

“brainstorming”‐ului, care s‐ar traduce printr‐o discuţie între persoanele implicate în
activitatea de elaborare a strategiei. Analiza SWOT se bazează pe următoarele elemente:
puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări.
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Ce înseamnă un punct tare pentru o comunitate? Aceasta este o întrebare
fundamentală la care trebuie să se răspundă. Dintr‐o analiză a indicatorilor comunităţii pot
rezulta o întreagă gamă de puncte tari. Acestea pot fi “puncte tari ‐ grele (hard)” şi “puncte
tari ‐ uşoare (soft)”. Dacă în mod normal, primele se identifică destul de repede, celelalte se
conturează prin discuţii ulteriore sau din activităţi de cercetare. Al doilea parametru îl
reprezintă punctele slabe. Aflate la polul opus faţă de punctele tari, acestea reprezintă
slăbiciunile cadrului local. Şi în cazul analizei punctelor slabe este posibil să facem distincţia
între “puncte slabe‐grele” şi “puncte slabe‐uşoare. Al treilea parametru se referă la zona
oportunităţilor. Acestea pot fi studiate şi discutate doar dacă o alegere preliminară a fost
proiectată. În acest stadiu, se impune o nouă descriere, mult mai clară persoanelor
implicate. Ar putea exista probleme în cadrul analizei dacă punctele tari şi oportunităţile se
suprapun. Există o diferenţă clară între aceşti doi parametri. O regulă simplă, dar folositoare
pentru o analiză SWOT corectă, este aceea de a verifica dacă există o distincţie clară între
punctele tari şi oportunităţi.
Ameninţările

includ

implicaţiile

negative

ale

măsurilor

adoptate.

Analiza

oportunităţilor şi a ameninţărilor implică un melanj al efectelor interne şi externe ale
politicii. Efectele externe pot genera într‐un fel ameninţări.
În analiza SWOT nu exista o corespondență exclusivă între puncte tari şi oportunităţi,
pe de o parte, şi puncte slabe şi ameninţări pe de alta parte. Uneori, unele elemente de forţă
pot conduce la amenințări într‐un scenariu “după politică”. Punctele tari şi punctele slabe
sunt concepte “statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, într‐o perioadă
determinată de timp = CEEA CE EXISTĂ=.
Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul, şi se referă la alegerile pe care le
au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare = CEEA CE VA FI=.
Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acţiunile
stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:
 construieşte pe Punctele Tari
 elimină Punctele Slabe
 exploatează Oportunităţile
 îndepărtează Ameninţările.
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În urma analizei SWOT s‐au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la
baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:

Dezvoltare
economică

• Crearea de locuri de
muncă
• Programa de formare
profesională

Dezvoltare
infrastructură
Creșterea
atractivității

• Competitivitate
• Confort social

• Cultural
• Agrement

Viaţa economică a comunei Gohor, trebuie revigorată şi dezvoltată în toate
domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie şi comerţ.
Autoritatea publică locală va trebui să investească pentru redresarea vieţii economice
a comunei, trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece aceasta produce cele mai mari
efecte benefice.
Infrastructura necesită îmbunătăţiri continuu, de aceea investiţiile trebuie făcute după
anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:
 siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
 raportul valoare investiţie/efecte economico‐financiare produse;
 raportul valoare investiţie/numărul beneficiarilor.
Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie facilităţile
culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea sa le ofere comuna Gohor,
astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit. Complementar, acest lucru va
creşte şi atractivitatea turistică a comunei.
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Puncte tari


Comuna Gohor face parte din Grupul de Acțiune Locală TECUCI;



Terenuri agricole cu potenţial ridicat, încadrate în clasa I şi II de bonitate;



Peste 90% din suprafaţa comunei este reprezentată de către terenuri agricole;



Degradările de teren sunt moderate;



Terenurile agricole asigură un potenţial ridicat pentru cultivarea de: porumb, floarea
soarelui, fasole, sfeclă de zahăr, rapiţă, lucernă, fâneţe, legume;



Terenurile agricole asigură un potenţial ridicat pentru creşterea porcinelor, taurinelor
şi ovinelor;



Exploatarea terenurilor agricole se face în cadrul unor exploataţii mari, proprietarii
dând în arendă terenurile;



Existenţa unei reţea de distribuţie apă potabilă;



Distribuirea internetului nu numai la nivel de instituţii publice din comună, dar şi
către gospodăriile populaţiei;



Alimentarea cu energie electrică se realizează în întreaga comună, gospodăriile
populaţiei fiind conectate la aceasta aproape în totalitate;



Existenţa unui dispensar sanitar în centru comunei şi un punct sanitar;



Experienţa la nivelul administraţiei publice locale în privinţa obţinerii de fonduri şi
implementare proiecte de finanţare;



Forța de muncă ieftină;



Potențial ridicat pentru practicarea unei agriculturi ecologice durabile;



Oportunităţi de valorificare a energiei alternative (energie eoliană);



Grad de poluare a solului şi a aerului scăzut;



Nu există poluatori industriali majori pe teritoriul comunei;



Utilizarea pe scară redusă a îngrăşămintelor chimice pentru agricultura de
subzistență;



Existența în zonă a unor societăți comerciale și persoane fizice autorizate active;



Existența unei infrastructuri convenabile de comunicații și IT;



Sisteme de distribuție a energiei electrice acoperind aproape toate așezările
comunei;
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Implicarea activă a Primăriei, în problemele comunității;



Existența instituțiilor de bază, protecție civilă și ordine publică;



Deschiderea administrației actuale către investiții;

Puncte slabe


Este una din comunele mici ale judeţului Galați, atât din punct de vedere al
suprafeţei, cât şi ca număr de locuitori;



Starea necorespunzătoare a drumurilor;



Lipsă acces legătură feroviară;



Nu există canalizare şi soluţii de tratare a apelor uzate;



Nu există alimentare cu gaze naturale, încălzirea locuinţelor realizându‐se cu
combustibili solizi;



Serviciile de telefonie mobilă sunt furnizate doar de către un furnizor;



Rata sporului natural este negativ;



Deficit de vegetaţie forestieră, fiind necesară extinderea suprafeţelor de pădure cu
funcţii de protecţie în special pentru stabilizarea solurilor;



Număr redus de locuri de muncă la nivel de comună, majoritatea în învăţământ şi
administraţie locală;



Probleme serioase cu sărăcia din mediul rural;



Potenţial turistic redus; nu există monumente şi situri istorice, nu există rezervaţii
naturale sau monumente ale naturii;



Diversificarea redusă a mediului economic din comună şi predominant agenţilor
economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi agricultură;



Izolarea termică a locuințelor/clădirilor este necorespunzătoare;



Lipsa rețelei de alimentare cu gaze naturale;



Lipsa preocupărilor privind compostarea deșeurilor biodegradabile (în mediul rural
acestea reprezintă aproximativ 80% din totalul deșeurilor casnice);



Lipsă certificare a unor agenți economici în practicarea agriculturii ecologice și a
obținerii unor produse tradiționale;



Lipsă infrastructură monitorizare permanentă a factorilor de mediu de către
autorităţile locale;
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Slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici în privința protecției
mediului;



Insuficienta preocupare a agenților economici în recuperarea și refolosirea
ambalajelor;



Forță de muncă nespecializată și cu mentalități neadaptate noilor cerințe ale pieței
muncii;



Buget redus al APL, pentru susținerea proiectelor de investiție în resursa umană și a
celor de dezvoltare locală;



Interes scăzut al agenților economici locali pentru formarea profesională a
angajaților;



În comună nu sunt înregistrați investitori străini;



Număr redus al locurilor de muncă pe piața locală;



Experiență redusă/lipsă de experiență a agenților;



Insuficienta procesare locală a produselor vegetale și animale;



Număr redus de utilaje agricole utilizate în gospodăriile particulare și în societățile
agricole;



Lipsa pieței de materii prime și a celei de desfacere a produselor pe raza comunei;



Dificultăți întâmpinate în inițiativele de asociere dintre producătorii local;



IMM‐urile locale nu sunt încurajate pentru a participa la licitații pentru derularea
unor lucrări de investiții locale;



Lipsa unei piețe agroalimentare.

Oportunităţi


Menţinerea populaţiei tinere la nivelul comunei prin crearea de locuri de muncă şi
îmbunătăţirea condiţiilor de trai;



Accesarea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii de acces şi
tehnico‐edilitare;



Înfiinţarea la nivelul comunei de ferme agricole şi zootehnice care să valorifice
potenţialul local, prin accesare de fonduri europene;



Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate;



Creşterea autonomiei locale în actul administrativ;
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Posibilitatea accesării de fonduri guvernamentale și europene pentru organizarea de
sesiuni de instruire pe diverse domenii de activitate;



Implementarea de proiecte de mediatizare a legislației;



Aplicarea principiului transparenței în activitatea instituțiilor publice;



Existența fondurilor structurale (2014 ‐2020), care finanțează prin FEADR (finanțare
nerambursabilă), îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural;



Valorificarea terenurilor agricole degradate şi nevaloroase;



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



Promovarea și stimularea asociațiilor agricole în scopul exploatării intensive a
terenurilor;



Utilizarea tehnologiilor performante;



Utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene, atât pentru mediul rural
cât și pentru IMM‐uri;



Modificarea mentalității persoanelor disponibilizate prin abordarea de atitudini
active pe piața muncii (căutarea unui loc de muncă, reconversie profesională);



Implicarea autorităților locale în problemele comunității, în vederea identificării de
soluții financiare, materiale;



Obținerea de energie regenerabilă: eoliană, zona având potențial satisfăcător;



Cooperare între producătorii agricoli locali și agenții economici activi în domeniul
industriei alimentare;



Cadrul legislativ propice pentru stimularea tinerilor calificaţi de a se stabili în spaţiul
rural;



Tendinţa diversificării serviciilor în domeniul agricol;



Crearea de servicii agricole (veterinare, prestări servicii, proiectare și consultanță în
domeniu etc.);



Certificarea unor ferme agricole în practicarea agriculturii ecologice și a unor produse
tradiționale;
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Ameninţări/Pericole


Evoluarea descendentă a numărului de salariaţi din economia judeţeană;



Migraţia tineretului către zonele urbane şi în afara ţării datorită lipsei locurilor de
muncă;



Fenomenul de secetă se manifestă frecvent;



Practicarea agriculturii de subzistență ca urmare a rezistenței populației la
schimbare;



Creșterea competiției pe piața produselor alimentare, fapt ce poate defavoriza unele
sectoare „tradiționale" care nu ating standardele pieței unice (UE);



Dezechilibrele balanței comerciale cu accent pe importurile de produse alimentare,
situație care periclitează valorificarea produselor autohtone la prețuri eficiente
(aducătoare de profit);



Insuficienta informare și educare a populației pentru dezvoltarea durabilă a
agriculturii, protecția mediului;



Nerevenirea populației tinere plecate în mediul urban și în străinătate;



Legislaţie instabilă în domeniu, care dezarmează iniţiativele private;



Migrarea tineretului cu studii superioare şi lipsa de interes pentru agricultură;



Preţuri ridicate pentru achiziţionarea de maşini, utilaje agricole, seminţe,
îngrăşăminte, lucrări agricole;



Lipsa unor facilităţi privind acordarea de credite cu dobândă redusă, a garanţiilor şi a
perioadelor de graţie;



Neutilizarea fondurilor nerambursabile (datorită dificultăților de accesare) pentru
dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului;



Mentalitatea de indiferență a gospodarilor față de protecția mediului;



Calamităţi naturale (temperaturi extreme, secetă, fenomene meteo extreme);



Orientarea programelor europene și guvernamentale spre alte zone considerate
prioritare;



Participare civică scăzută din partea comunității;
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Capitolul VI
STRATEGIA LOCAL Ă DE DEZVOLTARE

VI.1

Metodologie de lucru. Aspecte introductive

Dezvoltarea durabilă reprezintă „acea dezvoltare ce răspunde nevoilor
prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor” ‐
Raportul Brundland, 1987, reafirmat în cadrul Summitului Pământului de la Rio, 1992.
Trei dimensiuni (piloni) – socială, economică şi de mediu

Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea, 1992 desfăşurată la Rio
de Janeiro (Brazilia) în cadrul căreia au fost stabilite principiile Agendei 21. Aceasta se
doreşte a fi un ghid de aplicare a dezvoltării durabile pentru sec. XXI, o dezvoltare ce se
cere aplicată la nivel naţional, regional şi local.
Mult timp mediul a fost tratat ca un sector aparte, izolat, iar sărăcia ca o problemă socială,
în loc să fie ambele considerate ca preocupări transversale, interdependente cu celelalte domenii
ale dezvoltării.

În cadrul conceptului de dezvoltare durabilă, mediul este abordat din perspectiva
a trei aspecte: resursele naturale, poluarea şi catastrofele „lente” care par neglijabile pe
termen scurt dar care pot fi dramatice pe teremen lung.
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Dezvoltarea locală = dezvoltarea comunitară + planificarea dezvoltării
Dezvoltarea comunitară = participare activă şi integrarea comunităţii în procesele de
dezvoltare locală în vederea atingerii bunăstării pentru toţi membrii ei.
VI.1.1 Planificarea dezvoltării = ansamblu de procese ce implică toate persoanele sau
grupurile de persoane din interiorul sau exteriorul comunităţii interesate (stakeholders),
prin care se stabileşte o strategie de obiective clare de atins într‐o anumită perioadă
determinată, precum şi măsurile ce trebuie întreprinse pentru a le atinge. Planificarea
poate fi de tip expert (realizată de un grup de experţi în domeniul planificării strategice şi
dezvoltării, utilizată în general atunci când strategia este cerută din exterior), consultativ
(implicând un grup restrâns de stakeholderi) sau participativ (cu participarea tuturor
factorilor interesaţi ai comunităţii, demers care cere timp dar care este şi cel mai
recomandat pentru a avea susţinerea întregii comunităţi şi pentru o viziunea cât mai
realistă a viitorului acceptat de toţi).
VI.1.2 Metode şi caracteristici comune de planificare strategică
Metodele de planificare strategică variază în funcţie de condiţiile şi priorităţile
fiecărei zone. Totuşi, există o serie de caracteristici comune, egale ca importanţă şi care
nu trebuie prioritizate:


demers ce porneşte de la nevoile umane, încercând să identifice acele efecte
benefice pe termen lung asupra grupurilor dezavantajate şi marginalizate;



demers pe termen lung cu un calendar precis;



adeziunea tuturor părţilor implicate, angajament politic puternic şi voinţa de a
construi;



proces global şi integrat, ghidat de o analiză completă şi fiabilă, participativ,
ceconciliază obiective economice, sociale şi de mediu;



proces însoţit de priorităţi bugetare precise – fiecare program de acţiune trebuie
dotat cu

resursele

necesare

pentru

atingerea

obiectivelor,

iar

stabilirea

bugetelor trebuie făcută în funcţie de priorităţile clar definite;


dispozitive de monitorizare, evaluare şi valorificare a experienţei (returul din
experienţă).
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VI.1.3 Strategii locale de dezvoltare durabilă (SLDD)
SLDD sunt definite ca fiind instrumente participative având drept obiectiv
asigurarea progresului economic, echitabil pe plan social, protejând, în acelaşi timp,
resursele şi mediul pentru generaţiile viitoare.
Caracteristici:
Reprezintă un ansamblu de procese participative care, prin analiză, dezbatere,
consolidarea capacităţilor, planificare şi mobilizarea resurselor, permit comunităţii să
progreseze.
Trebuie să concentreze efortul strategic asupra unui număr restrâns de obiective
prioritare:
 clare şi realiste;
 economice, sociale şi de mediu;
 complementare şi interdependente;
 pe care încearcă să le concilieze într‐o viziune integrată.
 Este un demers pe termen lung, un proiect de viitor. Este viziunea viitorului
comunităţii, viziune împărtășită la nivel local şi transpusă în obiective strategice şi
planuri de acţiune concrete.
 Punerea în practică necesită timp şi se realizează – într‐o manieră realistă – progresiv.
 Reprezintă un cadru de referinţă menit să faciliteze luarea deciziilor.
 Nu reprezintă doar un plan de acţiuni, ci integrează sisteme flexibile de
ameliorare continuă (ex: evaluările continue şi cele de demi‐parcurs care permit
determinarea piedicilor şi a greşelilor, precum şi îmbunătăţiri sau schimbări de
direcţie).
 Este necesară o coerenţă între strategiile diferitelor niveluri (naţional, regional, local).
 Necesită un angajament politic puternic.

SDD = viziunea devenirii tradusă într‐un program de acţiuni + un proces de mobilizare.
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VI.2

Dezvoltarea locală - un demers strategic

 analiza situaţiei actuale
 fixarea obiectivelor
 definirea, procurarea şi mobilizarea mijloacelor necesare pentru atingerea
acestor obiective:
Principii ale elaborării strategiilor locale de dezvoltare.
A DEPĂŞI
Aplicarea unui plan de acţiuni, a unor idei
şi soluţii definite odată pentru totdeauna

A PRIVILEGIA
Dezvoltarea unor sisteme flexibile care să
permită
îmbunătăţirea
continuă
a
gestionării chestiunilor publice
Concepţia conform căreia statul
Responsabilizarea întregii societăţi cu
este singurul responsabil de
privire la dezvoltare
Procesele centralizate şi rigide de luarea Împărtăşirea experienţelor, a
deciziilor
bunelor practici şi a
Concepţia axată doar pe acţiuni ce
O viziune orientată spre rezultate şi
trebuie întreprinse
impactul măsurilor luate
Planificarea sectorială
Planificarea de tip integrat.

Strategia de dezvoltare trasează calea de la situaţia actuală la situaţia dorită,
previzionată. Strategia de dezvoltare locală trebuie fundamentată pe o analiză aprofundată a
stării existente a comunităţii realizată printr‐un set de indicatori. Această analiză a
resurselor (naturale, sociale, umane, financiare, fizice) de care dispune comunitatea la
momentul respectiv sau profilul comunitar se realizează prin metode calitative şi
cantitative de colectare a informaţiilor.
Tipuri de resurse de care poate dispune o comunitate locală.
Resurse
Naturale

Exemple
Terenuri, tipul acestora, proporţia fiecăruia
Factorii de mediu: apă, aer, sol şi calitatea acestora
Starea de poluare a resurselor naturale

Sociale

Relaţii sociale
Asociaţii, cooperări (locale, regionale, internaţionale)
Conflicte
Participarea la procesele locale decizionale
Suportul politic

Umane

Accesul la serviciile şi facilităţile sociale şi medicale
Diversitatea profesiilor
Capacitatea profesională a membrilor comunităţii
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Financiare

Fizice

Venituri, cheltuieli, balanţa bugetului (deficit, excedent)
Credite
Programe de finanţare
Infrastructura (de transport, utilităţi publice), starea acesteia
şi gradul de accesibilitate
Construcţii (săli, stadioane, bazine etc.) şi starea acestora
Dotări, echipamente existente şi starea acestora

Analiza resurselor existente trebuie să fie cât mai realistă, căci ea va arăta punctele
forte şi dimpotrivă slabe ale comunităţii. Primele se cer consolidate şi valorificate. Cele din
urmă vor trebui analizate sub aspectul cauzelor ce le determină, pentru a determina
soluţiile şi oportunităţile posibile.
Cu alte cuvinte, planificarea strategică este un proces continu, utilizat de
comunităţile locale, pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente
corespund necesităţilor de dezvoltare economică a comunităţii, în cadrul limitărilor impuse
de resursele locale disponibile. Ca importanţă, planificarea strategică oferă un cadru care
uneşte o serie de proiecte mai mici pentru a realiza scopuri/obiective economice de
întindere mai mare. Drept urmare, planificarea strategică ajută comunităţile

să

direcţioneze dezvoltarea economică spre realizarea unor obiective fezabile, pe termen
lung. Important este faptul că această abordare se sprijină pe iniţiative realizabile pe
termen scurt. Se stabilesc scopuri realiste, pe care le poate îndeplini comunitatea.
Una din problemele planificării strategice des întâlnite este dorinţa multor
comunităţi locale de a realiza mai mult decât au posibilitatea, în condiţiile resurselor
disponibile.
Totodată, se includ programe care sunt rupte de scopurile unei dezvoltări
economice mai largi sau nu au o valoare directă pentru aceste comunităţi. Procesul
planificării strategice vine în ajutorul comunităţilor pentru gestionarea mai bună a acestor
probleme.
Planificarea strategică este un proces complex ce presupune parcurgerea mai multor
etape astfel încât comunităţile locale să îşi contureze imaginea viitorului pornind de la
condiţiile prezente de potenţial şi resurse. Odată conturată această imagine, comunităţile
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locale vor stabili căile de realizare a acelui viitor. Etapele necesare a fi parcurse în
procesul elaborării unei planificări strategice sunt următoarele:
 Evaluarea mediului economico‐social şi a potenţialelor locale (analiza de potenţial)
 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
○ formularea scopurilor, obiectivelor şi strategiilor realiste
○ identificarea, evaluarea şi ordonarea măsurilor şi proiectelor după priorităţi
 Implementarea Strategiei de Dezvoltare
○ dezvoltarea planurilor de acţiune
○ implementarea planurilor
○ monitorizarea şi evaluarea rezultatelor

VI.3

Planul de acţiuni

Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie
acţiunile şi paşii necesari aplicării strategiei şi atingerii obiectivelor. Este necesar ca aceste
acţiuni să fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă a ţintelor pe
termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung.
Conţine:
◆

responsabilitatea asumării sarcinilor,

◆

calendarul desfăşurării acţiunilor,

◆

resursele alocate,

◆

metodele de monitorizare şi evaluare.

VI.4

Scopul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală

Strategia de dezvoltare a unei regiuni se construiește pe baza strategiilor de
dezvoltare locale, strategii care identifică problemele existente pe plan local și soluțiile
pentru rezolvarea acestor probleme. Astfel că problemele locale și soluțiile pentru
rezolvarea lor se regăsesc în strategia județeană, respectiv regională.
Diferențele existente între strategia locală și cea județeană/regională sunt legate de
faptul că strategia județeană/regională tratează problemele comune ale comunităților în
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ansamblu, pe când strategia locală are rolul de a răspunde problemelor punctuale
identificate la nivel de comunitate, în funcție de particularitățile fiecărei comunități.
În mod corespunzător, Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Gohor
pentru perioada 2015‐2020 se regăsește în cadrul general al Strategiei de dezvoltare a
județului Galați, precum și al Strategiei de Dezvoltare Regională Sud‐Est 2015‐2020.
Astfel, prioritățile și măsurile cuprinse în strategia de dezvoltare regională, se regăsesc în
strategia de dezvoltare locală.
Strategia de dezvoltare a comunei Gohor 2015‐2020 este un document cadru de
referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul comunei și al cetățenilor,
facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate.
Strategia este realizată din nevoia de a trece de la o abordare bazată pe răspunsul
imediat la probleme, la o abordare bazată pe acțiuni concertate, gândite în ansamblu, și pe o
viziune a investițiilor din cele 3 axe dominante ale nevoilor sociale și economice:
infrastructură, mediu de afaceri și resurse umane.
Strategia nu este un instrument static. Ea este concepută printr‐un proces deschis, cu
participarea tuturor actorilor locali economic și poate fi oricând adaptată dinamicii
contextului socio‐ economic.
Scopul strategiei este acela de a promova dezvoltarea și prosperitatea pe termen
lung, coeziunea economică și socială, reducerea disparităților locale, de a promova valorile
culturale și calitatea vieții, de a identifica mijloacele de intervenție pentru modernizarea
infrastructurii, pentru sprijinirea creșterii economice într‐un mediu sănătos
potențialului uman local și curat, pentru valorificarea resurselor locale.
Prezenta strategie reprezintă cadrul pentru inițierea și implementarea unor proiecte
de dezvoltare durabilă a comunei Gohor, ce vor putea fi duse la îndeplinire nu doar de
către administrația locală, ci de către toți actorii locali, utilizând oportunitățile de finanțare
oferite de Fondurile europene.
Strategia de dezvoltare definește viitorul durabil al comunei Gohor, ea
consfințind determinarea actorilor locali de a‐și uni eforturile comunei și al locuitorilor săi
și de a conlucra pentru viitorul prosper al acestora.
În elaborarea Strategiei

s‐a urmărit

coordonarea

programelor și politicilor

sectoriale (servicii sociale, educație, sănătate) în funcție de problemele teritoriale în vederea
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eliminării disparităților de dezvoltare prezente în zonele rurale sărace defavorizate sau
expuse riscului.
În procesul de definire a problemelor prioritare s‐au avut în vedere analizarea
situațiilor discriminatorii și promovarea șanselor egale între bărbați și femei, tineri și
vârstnici, majoritari și minorități etncie, nevoilor persoanelor cu dizabilități socială și
economică.

VI.5

Principii și valori

VI.5 1 Competitivitatea
Creşterea competitivităţii din agricultură, silvicultură şi sectorul alimentar este
crucială pentru îmbunătăţirea performanţelor şi revitalizarea zonei, crearea de locuri de
muncă şi, prin urmare, esenţială pentru această strategie. Există un bun potenţial de
creştere a producţiei de alimente de calitate, de modernizare a sectorului în general.
Investiţiile pentru creşterea competitivităţii, în ferme şi în unităţile de procesare a
produselor agricole, sunt necesare pentru realizarea unei creşteri economice accelerate.
Îmbunătăţirea performanţei sectorului va avea efecte pozitive asupra stabilităţii
micro şi macroeconomice, va contribui la asigurarea unui echilibru al consumului alimentar şi
a securităţii agro‐alimentare, la creşterea ponderii exploataţiilor agricole comerciale în
totalul exploataţiilor şi la generarea de locuri de muncă, inclusiv la absorbţia surplusului de
forţă de muncă din agricultură.
Un număr însemnat din nevoile identificate sunt priorităţi direct legate de creşterea
competitivităţii. Acestea includ necesitatea unor acţiuni pentru a îmbunătăţi performanţa
economică şi accesul pe piaţă ‐ a fermelor ‐ prin modernizarea şi restructurarea acestora,
creşterea volumului producţiei agricole de calitate, stimularea continuării modernizării
unităţilor de prelucrare şi comercializare, inclusiv diversificarea, extinderea şi promovarea
producţiei agricole şi alimentare cu valoare adăugată mare, a mărcilor alimentare de calitate.
Modernizarea şi dezvoltarea sectorului de procesare asigură pe de o parte
menţinerea locurilor de muncă şi pe de altă parte crearea de noi locuri de muncă. De
asemenea, diversificarea activităţilor agricole oferă oportunităţi de creştere a veniturilor
agricole. Este esenţială acordarea sprijinului pentru reînnoirea generaţiilor de manageri ai
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exploataţiilor agricole în scopul stimulării nivelului investiţiilor şi a procesului de inovare, cu
efect direct asupra veniturilor locuitorilor.
Alte nevoi din perspectiva creşterii competitivităţii se referă la dezvoltarea unor
lanţuri scurte de aprovizionare şi a infrastructurii aferente, sprijinirea de acţiuni de
cooperare inclusiv pentru stabilirea de lanţuri agro‐alimentare scurte, în vederea valorificării
şi comercializării mai eficiente a produselor pe pieţele agroalimentare.
Dezvoltarea capitalului uman influenţează puternic competitivitatea. Nevoile
prioritare pentru dezvoltarea capitalului uman au fost exprimate în analiza SWOT în
următoarele direcţii: formare profesională şi o mai bună integrare a rezultatelor cercetării.
Îmbunătăţirea informării şi formării profesionale (inclusiv învăţarea pe tot parcursul
vieţii), precum şi adaptarea curriculei la nevoile reale sunt esenţiale pentru creşterea
competitivităţii în sectorul agroalimentar şi forestier. Prioritatea care rezultă din analiza
SWOT şi analiza nevoilor este de a corela mai bine educaţia şi formarea profesională cu
nevoile agriculturii, silviculturii, şi a creşterii nivelului de conştientizare a fermierilor cu
privire la beneficiile de mediu.
VI.5.2 Resursele naturale
Gestionarea durabilă a resurselor naturale reprezintă o prioritate a strategiei de
dezvoltare 2014‐2020, fiind reflectată şi în analiza SWOT. Nevoile identificate ca prioritare în
această strategie se referă la biodiversitate în zonele cu înaltă valoare naturală, gestionarea
durabilă a pădurilor şi accesibilitate, extinderea zonelor forestiere, calitatea apei şi a solului,
emisiile de gaze cu efect de seră (GES) şi adaptarea la schimbările climatice. Intervenţiile vor
contribui la limitarea amprentei de carbon provenită din agricultură şi promovarea adaptării
la schimbările climatice în agricultură şi în zonele rurale. Instruirea şi serviciile de consultanţă
vor juca un rol important în informarea şi pregătirea în domeniile menţionate cu privire la
cerinţele obligatorii legate de mediu şi schimbări climatice, cu privire la modernizarea
fermei, inovare, competitivitate şi antreprenoriat.
Calitatea mediului şi biodiversitatea sunt supuse presiunii din perspectiva procesului
natural şi a activităţilor economice. Există o nevoie stringentă de a îmbunătăţi condiţiile de
mediu şi de a promova practici durabile în agricultură şi în economie, în general. Terenurile
cu înalta valoare naturală (HNV) sunt un factor important pentru biodiversitate.
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Sunt necesare acţiuni pentru a sprijini adaptarea "accelerată" a fermierilor,
procesatorilor şi comunităţilor rurale la schimbările climatice prin îmbunătăţirea gestionării
durabile a apei şi protecţiei solului. Acest lucru va fi susţinut şi prin transferul de cunoştinţe,
stimularea inovării şi adaptarea rezultatelor cercetării la nevoile reale ale sectorului.

VI.5.3 Oamenii şi societatea, dezvoltarea locală
Nevoile prioritizate în această categorie se referă la: reducerea sărăciei şi riscului de
excluziune socială, un nivel mai bun de educaţie, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea
infrastructurii şi serviciilor de bază, sprijin pentru mediul de afaceri şi pentru extinderea pe
piaţa locală, conservarea şi promovarea patrimoniului local, precum şi încurajarea şi
consolidarea dezvoltării locale prin abordarea LEADER.
Strategia are ca obiectiv îmbunătăţirea standardului de viaţă în comuna Gohor,
inclusiv prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii, prin oferirea de servicii de bază
comparabile cu zonele urbane şi prin reducerea decalajului de venituri dintre rural şi urban.
Sărăcia este persistentă în zonă, fiind asociată îndeaproape cu grupurile dezavantajate,
fermierii de subzistenţă, cu acces limitat la oportunităţi de îmbunătăţire a veniturilor şi de a
reduce sărăcia. Există o mare nevoie de a sprijini populaţia prin oferirea de cursuri şi
specializări de scurtă durată în vederea perfecţionării şi dobândirii de cunoştinţe şi abilităţi
noi. De asemenea, complementaritatea cu alte fonduri este importantă, astfel consilierea şi
asistenţa specializată pot sprijini populaţia să creeze şi să dezvolte noi activităţi non‐agricole
aducătoare de venit.
Necesitatea de a aborda această provocare socială este o prioritate, în special pentru
a asigura transferul persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, în activităţi
nonagricole dacă sunt asistaţi de o formare profesională specializată în vederea atingerii
unor standarde de viaţă mai înalte.
Diversificarea exploataţiilor agricole şi a altor întreprinderi existente prin orientarea
lor către sectorul non‐agricol nu constituie doar un răspuns logic la cerinţele pieţei, aflată în
plină schimbare, ci va ajuta şi la absorbţia surplusului forţei de muncă eliberate din sectorul
agricol. Crearea şi menţinerea de locuri de muncă sustenabile, înfiinţarea şi consolidarea
afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii şi activităţi care generează locuri de muncă şi un
venit suplimentar sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea standardelor de viaţă din zonă.
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Atragerea tinerilor calificaţi ca actori în comuna Gohor, este o metodă sustenabilă de
regenerare şi consolidare a comunităţii locale. Abordarea acestei nevoi are legătură cu
progresul social şi economic în general, inclusiv cu îmbunătăţirea accesului la bunuri şi
servicii publice şi private, la produsele alimentare şi tehnice, la domeniile profesionale şi
educaţionale.
O infrastructură

bine dezvoltată şi funcţională reprezintă baza pentru dezvoltarea

economică în zonă.
Renovarea şi dezvoltarea comunei Gohor şi mai ales, îmbunătăţirea infrastructurii,
protejarea resurselor de apă şi aer nu sunt doar o cerinţă esenţială pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii şi creşterea atractivităţii zonei, ci şi un element esenţial în utilizarea eficientă a
resurselor şi protecţia mediului. Îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi
de canalizare/tratare a apei reziduale, precum şi a unor activităţi de protejare a moştenirii
rurale pot contribui la eforturile comune de asigurare a dezvoltării durabile în comunitate.
Realizarea unei infrastructuri adecvate contribuie în mod esenţial la dezvoltarea
activităţilor economice în comună, la creşterea ponderii serviciilor şi implicit a locurilor de
muncă.
Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea
calităţii vieţii în zonă, ci stimulează activităţile de turism rural, dezvoltarea mărcilor locale şi
crearea de locuri de muncă. Sprijinul pentru această nevoie stimulează şi continuă progresul
înregistrat prin sprijinul alocat prin PNDR 2007‐2013.
Direcţiilor menţionate anterior li se adaugă abordarea LEADER, care este destinată să
ajute populaţia rurală să‐şi cunoască mai bine nevoile de dezvoltare, resursele naturale de
care dispun în vederea adoptării unor decizii colective pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea
potenţialul de care dispun, pe termen lung.
Îmbunătăţirea educaţiei, a politicii de formare profesională (inclusiv învăţarea pe tot
parcursul vieţii), precum şi a curriculei şi a modalităţilor de furnizare sunt esenţiale în scopul
creării de locuri de muncă, îmbunătăţirii serviciilor (publice şi private), reducerii sărăciei (în
special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv şomeri pe termen lung, persoane ocupate în
agricultura de subzistenţă, persoane cu dizabilităţi şi romi), realizării progresului şi a
stabilităţii sociale.
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VI.5.4 Reducerea abandonului şcolar
Abandonul şcolar este un fenomen care s‐a accentuat în ultimii ani mai ales în rândul
grupurilor vulnerabile fiind generat atât de veniturile scăzute, cât şi de infrastructura şi
serviciile locale slab dezvoltate. Fenomenul este mai accentuat în zonă cu efecte negative
asupra dezvoltării sociale şi a economiei locale.

VI.5.5 Modernizarea sistemului de învăţământ agricol
În general, agricultura necesită aptitudini şi competenţe care sunt relevante pentru
dezvoltarea unui sector agricol competitiv, bazat pe cunoaştere, orientat către piaţă este
necesar un corp profesoral bine pregătit şi curricule adecvate care să ofere o educaţie şi
calificări adecvate (managementul fermei, producţia animală şi vegetală, mediu şi schimbări
climatice, afaceri şimanagement financiar, antreprenoriat, dezvoltare rurală, inovare,
marketing, dezvoltarea produselor, economie, etc).
VI.5.6 Soluţionarea problemelor privind funcţionarea pieţei funciare, inclusiv
măsuri de comasare a terenurilor agricole
Pentru accesarea măsurilor din cadrul PNDR 2014‐2020 proprietarii de teren au
nevoie de un sistem imobiliar eficient, transparent şi rentabil, care să fie operaţional şi
dinamic şi care să contribuie la accelerarea investiţiilor în sectorul agricol şi forestier. De
asemenea, un astfel de sistem ar trebui să ajute la comasarea parcelelor agricole şi să
sprijine transferul exploataţiilor de la generaţiile în vârstă către tinerii fermieri.
Dezvoltarea sistemului de cadastru şi carte funciară prin sprijinirea creării unui sistem
naţional al cadastrului va oferi siguranţă titlului de proprietate, prin promovarea reformei
funciare şi gruparea eficientă a terenurilor este un obiectiv prioritar al strategiei 2014‐2020.
VI.5.7 Dezvoltarea unor servicii de e-guvernare locale
Locuitorii spaţiului rural şi actorii din sectorul agro‐alimentar ar trebui să aibă acces la
o gamă de servicii de calitate asemănătoare cu cele din alte State Membre ale UE, inclusiv la
diseminarea informaţiilor, înregistrarea pentru iniţiative şi scheme, participare la procese de
consultare, accesarea serviciilor de ajutor pe bază TIC pentru populaţia rurală (privind
ocuparea forţei de muncă, educaţia, formulare de date, identificare, mobilitate, aspecte
sociale, de impozitare şi financiare, etc.).
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Îmbunătăţirea serviciilor publice accesibile cetăţenilor din toate grupurile sociale ar
conduce la o eficienţă mai mare a politicilor şi programelor de dezvoltare socio‐economică şi
de mediu, la sporirea eficienţei şi eficacităţii intervenţiilor finanţate de FEADR în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi la reducerea disparităţilor în ce priveşte
calitatea vieţii între zonele rurale şi urbane.
Sprijinul pentru nevoia prezentată mai sus va fi asigurat prin acţiuni finanţate în
cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă.

VI.6

Instrumentele financiare

Mediul de afaceri rural a manifestat un interes deosebit pentru dezvoltarea
proiectelor de dezvoltare rurală, în absenţa resurselor proprii, asigurarea cofinanţării
necesare realizării acestora a fost dependentă de sistemul bancar. Pentru remedierea
problemelor întâmpinate în dezvoltarea proiectelor în mediul rural, începând cu anul 2005,
Guvernul României a elaborat un pachet de acte normative pentru creditarea şi garantarea
împrumuturilor pentru investiţii, în special pentru asigurarea cofinanţării proiectelor
realizate din fondul SAPARD. Programul „Fermierul” de stimulare a investiţiilor în agricultură
a constituit componenta principală a acestui pachet şi principalul instrument pentru
creşterea absorbţiei fondurilor comunitare de pre‐aderare (SAPARD).
În paralel, a fost alimentată cu fonduri bugetare şi o schemă de garantare a creditului
rural pentru facilitarea accesului la credite al beneficiarilor Programului SAPARD prin
acordarea de garanţii ce acopereau 100% valoarea creditului şi respectiv, preluarea riscului
de creditare.
Două instituţii financiare au fost desemnate să gestioneze schema de garantare:
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM). Aceste două instituţii financiare
sunt deocamdată singurele înregistrate de Banca Naţională a României în Registrul Special al
Instituţiilor Financiare Nebancare ce operează pe piaţa de garanţii bancare din România.
Contribuţia acestor fonduri la implementarea Programului SAPARD, s‐a concretizat
prin accelerarea absorbţiei.
Experienţa pozitivă a programului SAPARD şi necesitatea dezvoltării unui instrument
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financiar care să crească accesibilitatea solicitanţilor PNDR la sistemul de credit al instituţiilor
financiar bancare de pe piaţă pentru obţinerea de credite pentru cofinanţarea contribuţiei
private a condus la crearea unor scheme de garantare a creditelor pentru beneficiarii
măsurilor de investiţii private cofinanţate de FEADR finanţate din PNDR: (i) schema de
garantare pentru agricultură şi (ii) schema de garantare pentru IMM‐uri.

Întrucât sectorul agricol va rămâne, cu certitudine, pentru o perioadă lungă de timp
cel mai important contribuitor pentru activitatea economică şi viabilitatea socială a spaţiului
rural, este prioritară crearea unui , , fond de creditare” şi continuarea schemelor de
garantare pentru a asigura sursele de finanţare necesare beneficiarilor PNDR în perioada
2014‐2020. Acest sistem articulat creditare‐garantare constituie o prioritate şi trebuie să fie
funcţional odată cu începerea implementării noului program de dezvoltare rurală.
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Capitolul VII
PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ – Viziune

VII.1 Considerații generale
În viziunea reprezentanţilor autorităţii publice locale, Comuna Gohor va deveni până
în anul 2020 o localitate mai atractiva, prospera şi durabilă, cu o mare capacitate a forţei de
muncă bazata pe reîntoarcerea în comuna a populaţiei plecate, cu diversificarea economiei
locale şi valorificarea avantajelor competitive datorate accesului la reţelele naţionale de
transport şi a potenţialului industrial şi agricol ridicat.
Creşterea economica va avea la baza noi tehnologii în domeniul comunicaţiilor şi
informaticii, atragerea fondurilor nerambursabile, a investiţiilor. Învăţământul local va fi
orientat spre menţinerea calităţii actului didactic şi a condiţiilor de derulare a acestuia,
prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi promovarea conceptului de învăţare
continua, astfel încât toate categoriile socio‐profesionale şi de vârsta să participe şi să se
identifice cu comunitatea.
Transformarea localităţii se va realiza pe principii de dezvoltare durabilă garantându‐
se protecţia factorilor de mediu şi utilizarea eficienta a resurselor naturale locale. Creşterea
calităţii vieţii, asigurarea accesului la utilităţi, dezvoltarea infrastructurii de transport şi
revigorarea economiei locale vor deveni prioritare pentru următorii 3‐4 ani.
O atenţie deosebita va fi acordata dezvoltării economiei locale şi sprijinirii iniţiativelor
locale pentru creştere economica; se va pune accent pe consilierea şi accesul la informaţie al
potenţialilor investitori, crearea infrastructurii şi cadrului propice pentru dezvoltarea de noi
afaceri; Prioritare vor îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol diversificarea
structurală în cadrul sistemelor agricole şi non‐agricole, îmbunătăţirea ondiţiilor pentru
fermele mici şi dezvoltarea pieţelor locale.

VII.2 Capacitatea de cofinanţare
Intervenţiile prin proiecte concrete asupra dezvoltării socio‐economice a comunei
Gohor pot fi realizate prin susţinerea financiară din bugetul local, din fonduri nerambursabile
guvernamentale, din fonduri nerambursabile europene, din fonduri rambursabile (de genul
creditelor). La aceste surse de finanţare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de
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tip public‐privat, care s‐au dovedit a fi soluţia potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme
comunitare în multe dintre statele europene dezvoltate.
Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere a proiectelor locale prezintă
avantaje şi dezavantaje. În primul rând, susţinerea proiectelor din bugetul local este cea mai
puţin recomandată soluţie deoarece fondurile din această sursă sunt extrem de limitate, iar
disponibilitatea financiară a acestora este relativă (spre exemplu, într‐un anumit trimestru se
poate ca încasările la bugetul local să fie foarte mici).

VII.2.1 Creditarea
Creditarea este o modalitate relativ simplă, din punct de vedere procedural, de
obţinere a finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor sunt mari şi
implică şi un anumit grad de risc vis‐a‐vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales
într‐o situaţie de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad
ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt
şi mediu, deoarece administraţia publică devine neeligibilă atât pentru accesarea altor
credite dar şi pentru atragerea de fonduri nerambursabile.
VII.2.2 Parteneriatele de tip public-privat
Parteneriatele de tip public‐privat sunt o soluţie general recomandată şi promovată
pentru rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. La momentul redactării
Strategiei, cadrul legislativ în vigoare nu facilitează dezvoltarea acestui gen de prateneriate.
Comuna Gohor face parte din teritoriul Grupului de Acțiune Locală ”Tecuci”, alături de alte
15 comune din județul Galați și Vaslui.
VII.2.3 Finanţare nerambursabilă din fonduri europene
Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale)
aferente documentaţiilor pentru cererea de finanţare şi raportărilor tehnice şi financiare. În
plus, este necesară cofinanţarea locală a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuielilor
neeligibile (printre care şi TVA), ceea ce pentru administraţia publică poate reprezenta o
problemă, mai ales în cazul programelor de finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei
locale. Dar marele avantaj al surselor de finanţare nerambursabilă prin programe ale Uniunii
Europene este că, pentru administraţiile publice locale, procentul de cofinanţare este relativ
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redus (pentru majoritatea programelor), iar valorile investiţiilor sunt mari şi chiar foarte
mari, raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea de cofinanţare.
Finanţarea din fonduri europene nerambursabile este, în mod cert, cea mai
recomandată modalitate de susţinere financiară a proiectelor cuprinse de Strategie. De
aceea, majoritatea acțiunilor prevăzute în strategia de dezvoltare se bazează pe programe cu
finanțare europeană.
VII.2.4 Plan de reducere a impactului crizei
Criza financiară globală a afectat considerabil statele membre ale Uniunii Europene,
caracterizându‐se prin reducerea posibilităților de creditare, scăderea prețurilor locuințelor,
declinul piețelor bursiere şi diminuarea încrederii consumatorilor, a consumului și a
investițiilor. Având în vedere amploarea crizei, toate statele membre trebuie să ia măsuri
pentru a contracara criza.
Coordonate corespunzător, eforturile naționale pot viza în paralel obiective diferite.
Acestea pot atenua pe termen scurt efectele recesiunii, dar pot, de asemenea, promova,
simultan, reformele structurale necesare pentru a ajuta UE să iasă mai puternică din criză,
fără să submineze pe termen mai lung viabilitatea fiscală. În acest sens a fost elaborat Planul
European de Redresare Economică, care pune un accent special pe inovare și pe
ecologizarea investițiilor UE.
Obiectivele strategice ale Planului European de Redresare Economică sunt:


stimularea rapidă a cererii și consolidarea încrederii consumatorilor;



diminuarea costurilor umane ale încetinirii creșterii economice și ale impactului
acesteia asupra persoanelor celor mai vulnerabile. Se pot întreprinde acțiuni pentru a
împiedica pierderea locurilor de muncă iar apoi pentru a ajuta oamenii să revină
rapid pe piața muncii, în loc să se confrunte cu șomajul pe termen lung;



sprijinul acordat Europei pentru a valorifica creșterea, atunci când se va produce,
astfel încât economia europeană să fie în consonanță cu cererile competitivității și
necesitățile viitorului, astfel cum au fost conturate în Strategia de la Lisabona pentru
creștere și locuri de muncă. Aceasta înseamnă continuarea reformelor structurale
necesare, sprijinirea inovării și construirea unei economii a cunoașterii;



accelerarea trecerii la o economie cu emisii scăzute de carbon, fapt care va face ca
Europa să fie bine plasată pentru a‐și aplica strategia de limitare a schimbărilor
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climatice și de promovare a securității energiei: o strategie care va încuraja noile
tehnologii, va crea noi locuri de muncă ecologice și va deschide noi posibilități pe
piețele mondiale în creștere rapidă, va ține sub control factura de energie a
cetățenilor și întreprinderilor și va reduce dependența Europei de energia de peste
hotare.

Pentru a obține avantaje maxime și pentru a atinge obiectivele planului de redresare, și
anume protejarea oamenilor și evitarea distragerii atenţiei ca urmare a crizei de la interesele
pe termen lung ale UE și de la necesitatea d e a investi în viitorul acesteia ar trebui să existe
o legătură strânsă între stimulul fiscal și acțiunile din cele patru domenii prioritare ale
Strategiei de la Lisabona (oameni, afaceri, infrastructură și energie, cercetare și inovare).
Acţiunile propuse în cadrul Planului European de Redresare Economică sunt:


Lansarea unei importante iniţiative europene de sprijinire a ocupării forţei de muncă;



Crearea cererii de muncă;



Creşterea accesului întreprinderilor la finanţare;



Reducerea sarcinii administrative şi promovarea antreprenoriatului;



Accelerarea investiţiilor în vederea modernizării infrastructurii Europei;



Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor;



Promovarea adoptării rapide a „ produselor ecologice”;



Creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, inovare şi educaţie;



Internet de mare viteză pentru toţi.

La nivel local, criza economică mondială a fost şi încă mai este resimţită de întreaga
comunitate din comuna Gohor, fie că este vorba de autorităţile publice locale, oamenii de
afaceri sau simpli cetăţeni. Un prim efect este diminuarea destul de considerabilă a nivelului
taxelor colectate, fapt ce pune în pericol posibilitatea plăţii la timp a creditelor angajate de
către administraţi a publică locală. Mediul economic al comunei Gohor trebuie să devină
unul competitiv atât pe plan local cât şi regional, oferind şanse şi oportunităţi reale
antreprenorilor locali dar şi externi. Dezvoltarea economică trebuie să susţină creşterea
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nivelului de trai a întregii populaţii prin numărul locurilor de muncă şi nivelul de remunerare
al acestora.
Pentru depăşirea crizei economice, Primăria trebuie să urmărească atingerea
următoarelor obiective specifice:


Crearea premiselor necesare activităţilor de atragere de resurse externe în scopul
susţinerii proiectelor de dezvoltare locală;



Stimularea investiţiilor locale şi dezvoltarea antreprenoriatului local prin promovarea
oportunităţilor locale şi prin încurajarea parteneriatelor de tip public‐privat;



Întărirea capacităţii administrative a autorităţii locale pentru îmbunătăţirea
capacităţii de planificare şi control, eficientizarea serviciilor furnizate publicului,
îmbunătăţirea managementului financiar şi optimizarea metodelor de lucru intra‐
instituţionale;



Sporirea veniturilor bugetare locale prin eficientizarea mecanismelor de încasare,
reducerea cheltuielilor;



Îmbunătăţirea sistemului de servicii publice locale prin eficientizarea activităţilor şi
cadrului de funcţionare a furnizorilor publici;

Astfel, pentru diminuarea efectelor crizei economice asupra comunităţii locale,
administraţia publică locală trebuie să aibă în vedere următoarele priorităţi:


Dezvoltarea capacităţii administrative.



Eficientizarea serviciilor publice;



Sprijinirea dezvoltării economice;

Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la îmbunătăţirea aspectelor ce ţin de
profesionalizarea resurselor umane şi de eficientizarea proceselor de lucru ale Primăriei
Comunei Gohor astfel încât să se atingă un stadiu care să favorizeze dezvoltarea de proiecte
locale, furnizarea de servicii publice calitative, îmbunătăţirea mecanismelor de coordonare şi
colaborare cu alte instituţii publice. Eficientizarea serviciilor publice este o prioritate foarte
clar definită chiar de titlul acesteia, referindu‐se strict la sfera serviciilor publice locale din
comuna Gohor. Aspectele abordate pe termen scurt şi mediu se referă la îmbunătăţiri de
proces, întărirea managementului, optimizarea activităţilor etc.
Prioritatea „Economie” urmăreşte punerea în practică unor măsuri şi proiecte care să
susţină mediul economic local şi care să ofere posibilitatea implementării viitoarelor proiecte
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de dezvoltare economică locală. În cadrul planului de acţiuni acestea sunt detaliat
prezentate.
Astfel, modalităţile prin care autorităţile publice locale pot contribui la depăşirea
perioadei de recesiune sunt identificarea şi atragerea de resurse suplimentare, din surse
proprii sau parteneriate cu mediul privat şi organizaţii internaţionale. În acest sens trebuie să
fie evaluate şi promovate oportunităţile pe care le oferă comuna Gohor.
De asemenea, trebuie promovate parteneriatele de tip public‐privat.
Autorităţile publice locale trebuie să creeze premisele necesare activităţilor de atragere
de resurse externe în scopul susţinerii proiectelor de dezvoltare locală. Totodata, trebuie
stimulate investiţiile locale şi dezvoltarea antreprenoriatului local prin promovarea
oportunităţilor pe care le oferă comuna Gohor. Autorităţile locale trebuie să îmbunătăţească
capacitatea de planificare şi control, să îmbunătăţească managementul financiar şi să
optimizeze metodele de lucru intra‐instituţionale.
De asemenea, sporirea veniturilor bugetare locale se poate realiza prin eficientizarea
mecanismelor de încasare, reducerea cheltuielilor şi identificarea unor noi surse de venituri.
Trebuie avut în vedere faptul că limitarea efectelor crizei economice se poate realiza şi prin
creşterea semnificativă a gradului de absorbţie a fondurilor de la Uniunea Europeană.
Colectarea la bugetul local a unor venituri importante trebuie să se realizeze fără a
afecta foarte mult contribuabilii, dar însă să consolideze capacitatea de finanţare a
activităţilor şi proiectelor administraţiei publice.
Pe de altă parte, această prioritate presupune o mai bună gestionare a resurselor şi a
mecanismelor proprii care să conducă la o eficientizare a costurilor şi a veniturilor bugetare.
Aşa cum se poate vedea cele 4 priorităţi ale planului de reducere a impactului crizei
economice se suprapun într‐o foarte mare măsură pe planul de acţiune al Strategiei, acesta
din urmă fiind conceput de la bun început prin raportarea la o situaţie reală, prezentă.
Ca atare, diminuarea efectelor crizei economice reprezintă unul dintre obiectivele
subsidiare ale prezentei strategii, atât datorită actualităţii temei cât mai ales datorită rolului
pe care dezvoltarea economică îl are atât asupra depăşirii prezentei crize cât mai ales asupra
dezvoltării sociale şi economice viitoare a comunităţii din Gohor.
Dată fiind interconexiunea dintre obiectivele specifice şi priorităţile sau domeniile
majore de intervenţie, se răspunde simultan mai multor măsuri care vor conduce atât la
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diminuarea efectelor crizei economice cât şi la dezvoltarea socială şi economică a Comunei
Gohor.

VII.3 Direcțiile de dezvoltare – obiective strategice
Comuna Gohor deține multe resurse care pot actiona ca și un motor generator de
dezvoltare locală. Pentru a atinge însă toate condițiile necesare dezvoltării locale,
administrația publică locală trebuie să se folosească de toate pârghiile la îndemâna sa pentru
a asigura condiții de viată de calitate.
In acest sens se poate contura o viziune de dezvoltare a comunei Gohor, întelegând
prin aceasta o imagine inspirată a unui viitor dorit, un scop global și durabil, servind ca
fundament pentru procesul de planificare strategică.
Pentru sustinerea realizării acestei viziuni, strategia de dezvoltare trebuie să contureze
câteva directii generale de dezvoltare, căi de urmat pentru administrația publică locală și
pentru toti factorii care pot contribui la dezvoltarea de ansamblu a localitătii, astfel incât
eforturile acestora să fie unite într‐un mod constructiv, respectând principiile de bază ale
dezvoltării.
Pornind de la analizele SWOT detaliate anterior, am creat premisele pentru
conturarea unui cadru strategic de dezvoltare locală în asa fel încât, pe baza unor directii
generale de dezvoltare care să corespundă domeniilor de sprijin negociate între Guvernul
României și Comisia Europeană, să putem fixa acțiuni concrete posibil de realizat la nivel
local pe termen mediu și lung.

1.

Creșterea accesului la infrastructură de bază și servicii publice de bună calitate

2.

Dezvoltarea socio‐culturală a localității

3.

Crearea condițiilor pentru dezvoltarea și diversificarea sectorului economic

4.

Protejarea și punerea în valoare a mediului înconjurător

5.

Consolidarea capacității administrative la nivel local

Directiile de dezvoltare vor putea fi urmate prin intermediul unor seturi de obiective
și a unor acțiuni specifice pentru implementarea fiecăreia dintre ele, pe care le detaliem în
continuare.
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Directia nr. 1: „Creșterea accesului la serviciile publice de bună calitate”
Obiectivul strategic nr. 1 Reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii rutiere a comunei:

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere va facilita mobilitatea populației și
a bunurilor, reducerea costurilor de transport de marfuri și calatori, imbunatatirea accesului
pe piețele regionale, creștere eficientei activităților economice, reducerea consumului de
timp și energie, creand condiții pentru extinderea schimburilor comerciale și implicit a
investițiilor productive.
De asemenea, va imbunatatii cooperarea inter‐regionala și va contribui semnificativ
la creșterea competitivitatii intreprinderilor/firmelor și a mobilitatii fortei de munca, prin
urmare la o dezvoltare mai rapida a județului pe ansamblu.
Comuna Gohor are avantajul de a avea acces la un drum județean și de a beneficia
de servicii de transport în comun de bună calitate (aspect important având în vedere faptul
că localitatea nu are acces direct la calea ferată) prin concesionarea acestui serviciu către un
operator privat, însă rețeaua de drumuri comunale se află într‐o stare precară, mare parte a
acestora nefiind asfaltate ceea ce determină un grad redus de accesibilitate a persoanelor,
bunurilor și serviciilor din interiorul comunei către exterior și invers.
În același timp, comuna dispune de un fond forestier și agricol însemnat,
infrastructura de acces la aceste exploatatii putând fi reabilitată și modernizată pentru
crearea condițiilor de dezvoltare a acestor domenii economice, inclusiv pentru punerea în
valoare a fondului silvic din punct de vedere turistic.
In urma analizei situatiei existente, se impun urmatoarele acțiuni/proiecte:
1.

Modernizarea, reabilitarea și intreținerea rețelei de drumuri comunale:

Toate drumurile comunale sunt pietruite până în prezent, accesibilitatea rutieră fiind, alături
de cea de mediu, unul dintre cei mai importanti factori de atractivitate a unei localităti.
Spațiul destinat parcărilor este de asemenea deficitar și nu există spații amenajate pentru
circulatia bicicletelor.
Ca urmare, este necesară întocmirea documentatiilor tehnico‐economice pentru
pregătirea acestui tip de investiții, pornind cu o expertizare a stării actuale a drumurilor și
dimensionarea aproximativă a necesarului de fonduri, concomitent cu identificarea
posbilitătilor de reabilitare din bugetul propriu, prin programe guvernamentale sau din
resurse ce pot fi solicitate anual administrației județene.
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2.

Realizarea aleilor și trotuarelor;

3.

Realizarea de piste pentru biciclisti;

4.

Amenajarea stațiilor de transport în comun:
In comuna exista stații de transport public. Consiliul Local poate lua în considerare

includerea lucrărilor de amenajare a acestora într‐un proiect mai amplu de reabilitare și
modernizare drumuri comunale, sau poate încheia contracte cu agenti economici privati care
vor amenaja stațiile în schimbul utilizării acestora în scopul desfăsurării unor activităti
comerciale sau în scopul amplasarii unor reclame.
5.

Reabilitarea drumurilor de acces catre exploatatiile forestiere și agricole:

Investițiile în acest domeniu depind de forma de proprietate a terenurilor pe care acestea
există sau se doresc a fi create.

Obiectivul strategic nr. 2 Creșterea gradului de protecție și siguranță al locuitorilor:

Măsurile și acțiunile propuse în acest obiectiv specific urmăresc asigurarea condițiilor
privind dezvoltarea sistematică a economiei comunei Gohor și îmbunătătirea calitătii vietii,
prin îmbunătătirea accesului la serviciile publice în contextul unei dezvoltări durabile.
În prezent, fenomenul infractional din România se remarcă prin: complexitate și
comiterea unor noi genuri de infracțiuni (criminalitatea informatică, falsurile și pirateria
comercială etc.), profesionalizarea și specializarea infractorilor, prezenta faptelor de coruptie
și amplificarea fenomenului criminalitătii transfrontaliere. Crima organizată, migratia ilegală,
coruptia, criminalitatea economico‐financiară, tâlhăriile, omorurile la comandă sau în scop
de jaf, precum și furturile din avutul public și privat exercită o influentă negativă asupra
calitătii vietii cetăteanului și sigurantei publice.
O altă măsură de asigurare a protectiei cetăenilor comunei Gohor o constituie
extinderea și intreținerea sistemului de supraveghere video care va permite monitorizarea
unor puncte de interes public bine stabilite în vederea creșterii nivelului de securitate al
locuitorilor, a participantilor la trafic, ducând însă și la usurarea muncii specifice de detectare
a eventualelor infracțiuni și a identificării făptasilor, prin amplasarea unor camere de
supraveghere în punctele de interes cum ar fi instituții publice, scoli, grădinite, străzi și
intersectii.
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Sistemul de supraveghere video este un instrument eficient de culegere a datelor, de
documentare, de stocare și de suport în coordonarea acțiunilor fortelor de politie.
Introducerea monitorizării principalelor străzi și intersectii duce la scăderea stării
infractionale prin descurajarea potențialilor infractori dar și la reducerea încălcării normelor
și regulamentelor privitoare la circulatia autovehiculelor.
De asemenea, instalarea de camere video în apropierea instituțiilor de învățământ duce la
descurajarea fenomenului infractional și a activitătilor antisociale în zonele respective.
Creșterea gradului de protectie și sigurantă al cetătenilor duce la:
•

creșterea gradului de accesibilitate în interiorul comunei;

•

creșterea gradului de sigurantă a circulatiei;

•

reducerea fenomenelor antisociale.

În urma analizei situatiei existente, propunem următoarele măsuri:
1.

Instalarea unei rețele de camere de monitorizare
Complementar, se recomandă instalarea unei rețele de camere video în cele mai

importante locatii din comună, de asemenea în scopul creșterii gradului de sigurantă al
locuitorilor, în contextul dezvoltării zonei din punct de vedere turistic și rezidential.

Astfel acțiunile recomandate în cadrul acestei măsuri sunt:
 Instalarea camerelor de supraveghere în apropierea scolilor și grădinitelor;
 Supravegherea video a instituțiilor publice și zonelor comerciale;
 Supravegherea cu camere video a intersectiilor și portiunilor de drum public foarte
aglomerate sau cu risc de producere a accidentelor;
 Campanii de informare și constientizare pentru creșterea capacitătii locuitorilor de a
actiona responsabil în cazul aparitiei unei situatii de urgentă.

Obiectivul strategic nr. 3 Montarea rețelei de alimentare cu gaze naturale:
Obiectivul alimentării cu gaz al comunei reprezintă un factor determinant în
dezvoltarea din punct de vedere economic al comunei și ridicarea nivelului de trai al
locuitorilor comunei, și de aceea trebuie inclus în agenda de lucru a consiliului local ca
prioritate pentru următorii ani.
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De asemenea, după implementarea proiectului de alimentare cu gaze naturale, o
atenție deosebită trebuie acordată gradului de racordare al gospodăriilor, datorită în
principal costurilor ridicate și existenței alternativei de utilizare a combustibilului solid
lemnos și disponibilității acestuia, ceea ce reprezintă însă o acțiune dăunătoare mediului
înconjurător.
De aceea, consiliul local poate lua în considerare măsuri care să impulsioneze gradul
de racordare, ca de exemplu constientizarea populației pentru protectia mediului
înconjurător sau acordarea anumitor facilităti.
Principalele acțiuni ce se recomanda a fi intreprinse sunt:
1.

Instalarea rețelei de alimentare cu gaze naturale;

2.

Măsuri de stimulare a gradului de racordare la rețeaua de gaze naturale

a consumatorilor casnici și economici.

Directia nr. 2: „Dezvoltarea socio‐economică a comunei”
Obiectivul strategic nr. 1 Crearea condițiilor de dezvoltare și creștere a calității procesului
educațional:
În ansamblu, există o usoară tendintă descrescătoare a numărului de elevi înscrisi în
unitățile de învățământ școlar, aspect care afectează în mod negativ procesul educațional.
Scolile și gradinitele au fost reabilitate în ultimii ani, dar cu toate acestea necesita
dotari suplimentare.
Astfel, se recomandă măsuri de îmbunătătire a calitătii procesului educațional prin
reabilitarea și modernizarea infrastructurii de învățământ, creșterea eficientei interne a
scolilor, reflectată în rata de cuprindere școlară și în rata de absolvire, îmbunătătirea
cadrului de colaborare între unitățile de învățământ implicate și comunitatea din care fac
parte, facilitarea comunicării între factorii implicati (directorii de scoli, cadrele didactice,
reprezentantii administrației publice locale, reprezentantii Inspectoratului Școlar Județean
Galați):
1.

Lucrări de reabilitare a unităților de învătămant;

2.

Crearea unor locuri de joacă pentru preșcolari;

3.

Continuarea activitătilor de dotare a unităților cu material didactic și IT, de conectare

la internet prin rețele de broadband;
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4.

Activităti de dezvoltarea resurselor umane din învățământ prin implicarea în proiecte

inlcusiv în parteneriat cu ceilalti actori locali, de exemplu:
a)

Dezvoltarea și implementarea sistemului de asigurare a calitătii în scoli, inclusiv

dezvoltarea/formarea personalului și acțiuni inovative;
b)

Formarea initială și continuă a cadrelor didactice și a resurselor umane din unitățile

de învățământ din comună;
c)

Sprijin pentru debut și dezvoltarea carierei didactice pentru profesorii din comună;

d)

Sprijinirea și dezvoltarea de programe pentru mentinerea elevilor în educație și

prevenirea părăsirii timpurii a scolii;
e)

Furnizarea serviciilor integrate de orientare și consiliere pentru persoanele expuse

riscului de părăsire timpurie a scolii;
f)

Initierea și încurajarea parteneriatelor interșcolare județene și naționale;

g)

Înfrătiri cu scoli din străinătate și organizarea de schimburi de elevi, profesori, vizite

de studiu;
h)

Crearea unui sistem de recompensare anuală a elevilor cu performante deosebite,

precum și a cadrelor didactice care i‐au îndrumat (acordarea de burse sau premii, titluri de
excelentă, festivităti de premiere, publicitate, excursii, tabere);
i)

Implementarea unui program de constituire de parteneriate între unitățile școlare, în

vederea folosirii în comun a resurselor (biblioteci, săli de sport);
j)

Implementarea unui sistem de sustinere a copiilor dotati pentru a nu abandona

scoala;
k)

Continuarea parteneriatelor cu Inspectoratul Școlar Județean și participarea în

proiecte educaționale.

Obiectivul specific nr. 2 Dezvoltarea culturală a comunei
În comuna există doua camine culturale ce necesită lucrări de reabilitare și
modernizare.
Ca urmare, în comună se observă probleme cum sunt o infrastructură și bază
materială în declin, resurse financiare și interes insuficiente pentru practicarea și
revitalizarea unor obiceiuri și forme de exprimare culturală traditionale, acces dificil la surse
de informare (mass‐ media, cărti, internet etc.), abandonul practicilor traditionale în
favoarea “modernitătii”.
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Măsuri/ acțiuni care pot fi realizate:
1.

Punerea în valoare a celor doua cămine prin utilizarea spațiilor acestora pentru

activităti culturale, extrașcolare, de informare și comunicare:
a)

Înființarea unui Centru multicultural, sau a unui Centru de informare culturală,

eventual în cadrul bibliotecii;
b)

Organizarea de spectacole, festivităti, cercuri școlare etc.

2.

Consolidarea identitătii culturale și sporirea sentimentului de apartenentă la spațiul

social‐cultural pentru locuitorii comunei:
a)

Încurajarea unor manifestări în cadru organizat pentru punerea în valoare a

traditiilor și obiceiurilor locale;
b)

Elaborarea unei strategii sectoriale pe probleme de cultură și crearea unui Comitet

consultativ pe probleme de cultură;
c)

Elaborarea unor programe pentru promovarea valorilor culturale locale;

d)

Participarea la evenimente culturale județene;

e)

Dezvoltarea de parteneriate educațional – culturale;

f)

Promovarea rețelelor culturale și sustinerea culturii locale existente prin sprijinirea

artisilor locali;

Obiectivul specific nr. 3 Dezvoltarea serviciilor de asistență socială și medicală
În comuna Gohor Sunt necesare atât măsuri de creare și dotare a infrastructurii
specifice, cât și organizarea unor activităti de consiliere, informare, instruire, calificare,
formare, alte forme de asistentă pentru persoanele defavorizate.
Astfel, se recomandă măsuri de dezvoltare în această direcție:
1. Încheierea unui parteneriat / protocol pentru înființarea unui laborator de analize
medicale în comună.
2. Dezvoltarea infrastructurii sociale în zona și a activităților de asistență socială.

Având în vedere faptul că sectorul de asistență socială nu este dezvoltat
corespunzător, iar în comună nu este reprezentat nici sectorul non‐guvernamental acreditat
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să furnizeze servicii sociale ar trebui luată în considerare construirea și operarea, în cadrul
unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, a unui astfel de centru.
Se va urmări în primă fază încheierea unui parteneriat cu autoritățile județene din
domeniul asistenței socială și cu organizații sau asociații cu acest obiect de activitate, dar se
recomandă crearea unui serviciu specializat în cadrul primăriei.
In această direcție se recomandă următoarele acțiuni/ proiecte:
a)

Parteneriate cu autoritățile publice și ONG‐urile de profil pentru crearea unor

programe de stimulare a serviciilor de îngrijire la domiciliu precum și pentru alte activităti de
asistentă;
b)

Construirea sau amenajarea unui centru multifuncțional destinat persoanelor

defavorizate;
c)

Înființarea unui centru pentru persoane vârstnice (de îngrijire, de zi, de locuință

temporară);
d)

Construirea de locuințe sociale pe terenurile Primăriei;

e)

Crearea unui program de măsuri concrete în vederea sprijinirii grupurilor supuse

riscului de excluziune socială (facilitarea accesului la locuințe, educație, transport în comun,
crearea unui after school sau centru de zi);
f)

Înființarea unui telverde pentru identificarea minorilor în dificultate și prevenirea

abandonului familial, abandonului școlar, exploatarea sau traficul de copii;
g)

Înființarea unei cantine sociale;

h)

Accesibilizarea trotoarelor și acceselor în instituții pentru persoanele cu handicap.

3.

Informarea și constientizarea populației sau a unor categorii specifice cu privire la

păstrarea și îmbunătătirea stării de sănătate publică, și la prevenirea comportamentelor
antisociale.

Acțiuni/ proiecte recomandate:
a)

Încheierea unor parteneriate cu instituțiile de furnizare a serviciilor sociale în vederea

derulării unor campanii de informare și constientizare adresate angajatorilor, pentru
schimbarea atitudinilor sociale și a stereotipurilor cu privire la grupurile vulnerabile.
b)

Parteneriate cu autoritătile în domeniu și medicii care profesează în comună pentru

realizarea unor campanii privind consecintele consumului de alcool, igiena, sănătatea
reproducerii, sănătate mintală, accidente și prim ajutor, asistentă medicală;
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c)

Program de promovare și îmbunătătire a condițiilor igienico‐sanitare din instituțiile

de învățământ;
d)

Revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor pentru

includerea, dacă este cazul, a prevederilor legate de tratamentul egal al angajatilor,
interzicerea discriminărilor de orice natură (sex, apartenentă la grupuri minoritare, rasă,
religie, dizabilităti etc) și includerea tuturor categoriilor considerate vulnerabile în legislația
româneascăpersoane cu handicap, someri de lungă durată, tineri la prima angajare, femei
sustinătoare ale familiei etc, precum și organizarea unor campanii publice de informare și
sensibilizare asupra problematicii abuzului, violenței și a exploatării.

Directia nr. 3: „Dezvoltarea și diversificarea sectorului economic”
Obiectivul specific nr. 1 Dezvoltarea agriculturii
1.

Măsuri de valorificare a potențialului pomicol și al altor culturi
În primul rând, tinând cont de potențialul pomicol insuficient exploatat al zonei, este

necesară crearea unuia sau mai multor centre de colectare, sortare, prelucare și desfacere a
fructelor, recomandându‐se în acest fel forma de parteneriat public‐privat.
De asemenea, trebuie încurajate următoare tipuri de acțiuni aplicabile altor
beneficiari decât cei publici, dar care, conjugate cu eforturile realizate de către consiliul local,
contribuie la dezvoltarea de ansamblu a agriculturii în localitatea Gohor.
Se recomandă modernizarea exploatatiilor agricole, beneficiari fiind persoane fizice
autorizate, asociatii familiale autorizate și persoane juridice constituite în conformitate cu
legislația în vigoare, care funcționează în domeniul agricol, cu exceptia exploatatiilor de
subzistentă.
Pentru creșterea valorii adăugate a produselor agricole sunt necesare investiții
corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea și marketingul
produselor agricole.
Pentru eficientizarea activitătii agricole și pentru a răspunde cerintelor Politicii
agricole Comune, este necesară și restructurarea și transformarea fermelor de semi‐
subzistentă în exploatatii orientate către piață și înființarea și funcționarea administrativă a
grupurilor de producători.

2.

Măsuri de valorificare a potențialului silvic
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De asemenea destinate altor beneficiari decat cei publici, se recomandă încurajarea
următoarelor demersuri:
 Măsuri de creștere a valorii economice a pădurilor prin investiții în pădurile care se
supun regimului silvic și pentru care s‐au elaborat amenajamente silvice, potrivit
legislației naționale și care sunt obligatorii (achiziția de material de plantat, lucrări de
îngrijire și administrare a arboretelor, lucrări de îmbunătătire a calitătii solului din
pădure, achiziția de masini, utilaje, echipamente și instalatii, gospodărirea pădurilor,
inclusiv pentru activitatea de recoltare a produselor forestiere.
 Investiții pentru creșterea valorii adăugate a produselor forestiere ‐ investiții
corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea și marketingul
produselor forestiere.

3.

Măsuri privind

crearea facilitatilor legate de dotarea cu utilaje performante a

operatorilor industriali și agricoli
Investițiile în structuri moderne de afaceri reprezinta un instrument cheie pentru
impulsionarea mediului de afaceri regional și local și creșterea gradului de competitivitate al
tarii, care poate crea condiții pentru o mai rapida integrare a economiei naționale în
economia europeană.
Avand structuri de afaceri moderne, regiunile pot beneficia de avantaje competitive,
prin utilizarea resurselor lor specifice, pana acum neutilizate sau subutilizate și mobilizarea
întregului potențial productiv de care dispun, contribuind astfel la convergență regiunilor
Romaniei su celelalte regiuni ale Statelor membre UE.

Obiectivul specific nr. 2 Diversificarea activităților economice
Sectoarele economice reprezentate în comuna

Gohor

pot fi dezvoltate și

diversificate datorită existentei resurselor necesare ‐ materiilor prime și fortei de muncă, dar
și spațiilor disponibile. Sectorul agricol fiind predominant, productia obținută din culturi este
folosită atât pentru nevoi proprii cât și pentru comercializare. De asemenea, efectivele de
animale și existenta fondului forestier crează condițiile pentru dezvoltarea activitătilor de
prelucrarea și comercializare a cărnii, laptelui și altor produse, sau a unor ateliere
mestesugăresti care utilizează produse animale.
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Măsurile recomandate în cadrul acestei directii sunt:
1.

Dezvoltarea facilitătilor de sprijinire a activitătilor economice
Se recomandă organizarea unor târguri săptamânale ceea ce ar prezenta un potențial

deosebit pentru dezvoltarea activitătilor comerciale din zonă, întâlnind în același timp și
nevoile locuitorilor. Astfel, sunt necesare lucrări de amenajare a spațiilor destinate acestor
târguri și promovarea evenimentelor la nivelul județului și regiunii.

Acțiuni recomandate:
a)

Parteneriate public‐private cu magazine cu renume și angajarea fortei de muncă

locale;
b)

Amenajări / reabilitări / dotări de spații / structuri de sprijinire cu internet, utilităti

pentru întreprinzători;
c)

Construirea / amenajarea de piețe agroalimentare (fixe sau mobile) cu producători

locali, modernizarea și diversificarea celor existente;
d)

Crearea unui centru de informare pentru investitori;

e)

Amenajarea unui centru expozițional și organizarea de târguri tematice.

2.

Identificarea și stimularea unor noi afaceri în mediul rural
Contextul socio‐economic actual care caracterizează comuna Gohor permite

identificarea unor posibile noi afaceri pe care primăria le poate populariza prin intermediul
paginii de internet sau prin alte mijloace aflate la dispoziția sa, iar în functie de condițiile
concrete, instituția poate oferi facilităti pentru întreprinzători / investitori, inclusiv de ordin
fiscal.
Astfel, se recomandă înființarea unor unități de întreținere și reparații mecanice
destinate utilajelor diverse aflate în proprietatea agenților economici activi din agricultură.
Pentru deservirea populației comunei, dar și a agenților economici activi în vederea
susținerii unei dezvoltări durabile a acestora, este nevoie de diversificarea sectorului de
prestări servicii, asa cum sunt serviciile bancare, notariale etc.
Necesitatea este cu atât mai semnificativă, cu cât nevoia agenților economici de a
atrage resurse financiare este mai mare în contextul oportunităților de finanțare oferite în
perioada actuală prin programul de dezvoltare rurală sectorului privat din mediul rural, în
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cadrul cărora condițiile de cofinanțare și de rambursare a cheltuielilor eligibile pot implica
necesitatea unor credite sau împrumuturi bancare.

Acțiuni recomandate:
a)

Înființarea unei sucursale de bancă în comună

b)

Modernizarea și dotarea corespunzătoare unor spații destinate târgurilor;

c)

Crearea spațiului și înființarea unui notariat;

d)

Înființarea unui service auto și a unui atelier reparații tractoare, combine și masini

agricole;
e)

Înființarea unor stații de motorină, benzină, uleiuri, piese;

f)

Înființarea unui atelier de procesare cherestea;

g)

Înființarea unui atelier de producție obiecte de artizanat din lemn;

h)

Înființarea unui atelier pentru materiale de construcție din lemn;

i)

Înființarea unui atelier de cizmărie;

j)

Înființarea unui atelier de pielărie.

3.

Dezvoltarea capitalului uman
Pentru a asigura resurse umane calificate care să susțină procesul de dezvoltare

locală a comunei din punct de vedere economic, considerăm necesară stimularea unor
măsuri de instruire, calificare sau formare a cetățenilor comunei ‐ a tinerilor sau altor
persoane care renunță la activitatea în agricultura de subzistență.
Astfel, se propune colaborarea cu

AJOFM Vâlcea și cu organizații non‐profit

acreditate pentru organizarea anumitor cursuri de formare și reconversie, inclusiv în
domeniul turismului. Pentru accesarea unor fonduri europene, se propune înființarea unui
centru de formare și calificare a resurselor umane la nivelul comunei sau în cooperare cu
localități învecinate.

Acțiuni recomandate:
a)

Realizarea de anchete de către parteneri în vederea stabilirii necesarului de

informare, formare și reconversie profesională astfel încât să se raspundă nevoilor de pe
piața muncii;
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b)

Organizarea unor cursuri de reconversie profesională pentru persoanele active

neocupate;
c)

Organizarea unor cursuri pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale;

d)

Organizarea unor cursuri de perfecționare și formare profesională pentru populația

activă implicată în activități non‐agricole;
e)

Solicitarea unor finanțări prin structura partenerială administrație publică ‐ ONG în

cadrul POS Dezvoltarea Resurselor Umane, prin Fondul Social European;
f)

Organizarea unor cursuri destinate fermierilor de subzistență pentru a‐i orienta spre

alte activități;
g)

Organizarea de sesiuni/ campanii de informare cu privire la oportunitățile pentru

toate aspectele legate de domeniul agricole (subvenții, programe de dezvoltare rurală,
condiții de eligibilitate pentru primirea de diverse plăți, prezentare de modele de bună
practică, asigurarea unor programe de schimburi de experiență etc.);
h)

Organizarea de cursuri de formare profesională (training), informare și difuzare de

cunostințe pentru beneficiari persoane adulte care activează în domeniile agriculturii,
silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) și industriei agro‐ alimentare. Furnizorii acțiunilor
de formare profesională precum și al acțiunilor de informare și difuzare a cunostințelor sunt
entități publice, sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților
si/sau informării și difuzării de cunostințe;
i)

Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru fermieri în vederea

restructurării și îmbunătățirii performanțelor generale ale activității acestora, consultanță
furnizată de entități publice sau private selectate;
j)

Instruirea și formarea furnizorilor de servicii eco‐turistice și a ghizilor montani din

rândul comunităților locale;
k)

Formarea profesională a resurselor umane din domeniul turismului;

l)

Parteneriate cu centrele de formare pentru organizarea de cursuri de calificare și

recalificare pentru persoanele beneficiare ale Legii 416, privind venitul minim garantat;
m)

Realizarea unui studiu privind tendințele prezente pe piața muncii în vederea corelării

acestora cu oferta, precum și cu ofertei educaționale a instituțiilor de învățământ;
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n)

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri pentru prezentarea

facilităților prevăzute în Legea nr. 76/2002, în ceea ce priveste angajarea de personal din
rândul somerilor sau al persoanelor care mai au 3 ani până la pensionare;
o)

Organizarea unui târg local de oferte de muncă în parteneriat cu A.J.O.F.M.

Direcția nr. 4: „Protejarea mediului înconjurător”
Obiectivul strategic nr. 1 Crearea unui sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare:
Prin asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa și canalizare va crește
atractivitatea zonei în sensul atragerii de investiții și de potejare a populației și a mediului
înconjurător împotriva efectelor de orice tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea
calității ei de apă curată și sanogenă.

Se recomandă următoarele măsuri:
1.

Construirea rețelei de alimentare cu apă și canalizare pentru deservirea tuturor

consumatorilor casnici și industriali;
2.

Implementarea unor măsuri de management al apelor subterane și de suprafață;

3.

Implementare unor măsuri de aparare împotriva alunecărilor de teren în zonele

predispuse;
4.

Campanii de informare și conștientizare a populației. Acțiunile ce se recomandă în

cazul măsurilor de mai sus sunt:
a)

Construirea rețelei de alimentare cu apă și canalizare pentru a asigura accesul

tuturor locuitorilor la acestea,
b)

Construire stație de epurare;

c)

Campanii de ecologizare a cursurilor de apă, în special primăvara, la topirea

zăpezilor și începerea ploilor torentiale;
d)

Lucrări de regularizare a cursurilor râurilor și pârâielor în zonele cu potențial mare de

inundabilitate;
e)

Lucrări de stabilizare a terenurilor în zonele unde se produc alunecări de teren;

f)

Încheierea unui parteneriat cu Agenția de Protecție a Mediului pentru publicarea pe

site‐ul Primăriei a informațiilor legate de gradul de poluare a apelor din zonă;
g)

Editarea de materiale de informare privind consumul rațional de apă, colectarea

selectivă a deșeurilor, păstrarea cursurilor de apă curate etc;
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Obiectivul strategic nr. 2 Crearea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor și
depozitarea temporară a acestora până la depunerea lor finală:

Măsurile și acțiunile recomandate sunt:
1.

Achiziționarea unor pubele pentru categorii de deșeuri;

2.

Crearea unor centre de colectare a deșeurilor pe categorii;

3.

Editarea de materiale de informare privind colectarea selectivă a deșeurilor;

4.

Acțiuni pentru atragerea copiilor și tinerilor în activități cu caracter ecologic,

inițierea participanților în voluntariatul pentru mediu.

Obiectivul strategic nr. 3 Utilizarea energiilor alternative:
Eficiență energetică, utilizarea ratională a resurselor naturale și gestionarea eficientă
din punct de vedere economic a echipamentelor constituie cerinte cheie pentru
durabilitatea serviciilor publice de utilităti. Cerintele dezvoltării durabile sunt legate de
eficienta energetică sporită a clădirilor, mijloace ecologice de transport, iluminat și încălzit,
astfel încât sunt prioritare următoarele măsuri pe termen mediu și lung:
1.

Reducerea pierderilor de energie termică;

2.

Introducerea sistemelor ecologice de iluminat și încălzit;

3.

Campanii de informare și constientizare a populației.

Principalele acțiuni / proiecte care pot fi promovate de administrația locală în cadrul
celor trei măsuri menționate sunt:
a)

Campanii de informare pentru reabilitarea termică a locuințelor de către populație;

b)

Reabilitarea termică a instituțiilor;

c)

Auditarea energetică a instituțiilor publice locale;

d)

Înființarea unor sisteme de alimentare cu energie electrică prin conversia energiei

solare;
e)

Introducerea panourilor solare și transformarea instituțiilor publice în clădiri inde‐

pendente energetic;
f)

Introducerea iluminatului ecologic stradal și în instituții;

g)

Realizarea unui studiu privind potențialul eolian al zonei;
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h) Realizarea unui studiu privind introducerea centralelor pe biomasă sau rumegus pentru
încălzirea instituțiilor;
i)

Campanii de informare și constientizare a populației, în special la lansarea progra‐

melor tip „Casa verde”;
j)

Implementarea „achizițiilor verzi” în cadrul instituțiilor publice;

k)

Campanii de informare a populației referitoare la etichetarea produselor electrocas‐

nice.

Obiectivul strategic nr. 4 Conservarea și protejarea cadrului natural

Localitatea dispune de un fond forestier important dar, în pofida potențialului
rezidential și turistic, în comună nu există parcuri amenajate. Caracteristicile reliefului
determină riscuri naturale de alunecări și degradări. De aceea, se recomandă următoarele
măsuri:

1.

Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale

Sunt necesare măsuri de realizare a unui managementul durabil al fondului forestier,
de stabilizare a terenurilor degradate și a terenurilor cu risc de alunecare, măsuri de
includere a terenurilor în hărti cu zone de risc.

a)

Îndiguirea zonelor inundabile;

b)

Acțiuni de regenerare și conservare a fondului forestier;

c)

Împădurirea terenurilor degradate și în curs de degradare;

d)

Realizarea unor centuri verzi, perdele de protectie.

2.

Valorificarea cadrului natural
Sunt necesare lucrări peisagistice pentru punerea în valoare a cadrului natural și

creșterea atractivitătii comunei. Crearea parcurilor este o măsură care are de asemenea
funcțiuni sociale, oferind alternative de petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunei,
în principal pentru cei tineri.
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Acțiunile recomandate sunt:
a)

Sprijinirea ONG‐urilor pentru derularea de programe și activităti dedicate tinerilor din

localitate;
b)

Amenajarea unor locuri de agrement / terenuri de sport / spații verzi / parcuri,

alternativă de petrecere a timpului liber pentru tineri;
c)

Popularizarea și sprijinirea petrecerii timpului liber prin miscare în mass‐media locală,

precum și pe site‐ul Primăriei;
d)

Organizarea unor târguri / locuri de desfacere a produselor naturale din zonă.

Directia nr. 5: „Consolidarea capacității administrative la nivel local”
Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea resurselor umane din administrație:

Dezvoltarea capacitătii administrative reprezintă un demers important de
modernizare a insti‐ tutiei, care trebuie transformat într‐o preocupare continuă.
Instruirea și formărea continua a personalului din primărie în domeniile specifice de
activitate este de mare importanta mai ales în domeniul managementului proiectelor cu
finantare nerambursabilă.
Pe termen mediu, pe măsură ce contextul economico‐social va permite modificarea și
extinderea organigramelor primăriilor, este importantă urmărirea creării unui department
specializat în atragerea și utilizarea fondurilor nerambursabile, compus din personal instruit
în acest domeniu. Recomandăm pentru atingerea acestui obiectiv implicarea persoanelor
deja instruite în domeniu sau a celor care au acumulat experientă practică, atragerea
tinerilor absolventi de studii superioare, colaborarea cu sectorul asociativ, cu instituțiile
adminsitratiei publice județene.

Având în vedere existenta infrastructurii educaționale și de sănătate în localitate,
considerăm că este oportună și accesarea unor fonduri nerambursabile care să ducă la
creșterea capacitătii administrative a managerilor acestor instituții în special în relatia cu
administrația publică locală, în scopul creșterii calitătii serviciilor oferite, în contextul
descentralizării.

_____________________________________________________________________

133

Acțiunile identificare sunt:
1. Organizarea de cursuri de specializare a funcționarilor implicati în procesul de formulare
și implementare a politicilor publice;
2. Module de pregătire profesională;
3.

Training pentru funcționarii publici din administrația publică locală inclusiv pen‐ tru

reprezentantii autoritătilor locale în consiliile de administrație ale scolilor;
4. Training în domeniul evaluării performantelor serviciilor publice;

Obiectivul strategic nr. 2 Dezvoltarea activitătii de relatii publice
Îmbunătătirea unei asemenea activităti este esentială și necesită următoarele trei categorii
de resurse:
 Resurse umane care să fie pregatite în domeniul legislației privind transparența
actului decizional și liberul acces la informațiile publice. Recomandăm de asemenea
organizarea unor întâlniri semestriale cu cetățenii comunei, sub forma unor dezbateri
publice cu privire la stadiul investițiilor și măsurile preconizate;
 Existenta unor spații adecvate, cu vizibilitate, având această destinație
 Echipare adecvată.

Măsurile identificate în cadrul acestui obiectiv specific:
1.

Creșterea transparentei și credibilitătii în fata cetătenilor

2.

Dezvoltarea instituțională

Astfel, principalele acțiuni/proiecte care pot fi promovate de administrația locală sunt
următoarele:
a)

Amenjarea unei „cutii a primarului”, telverde, adresă e‐mail pentru sesizări, propu‐

neri ale cetătenilor;
b)
c)

Organizarea unor dezbateri publice periodice;
Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării și

reducerii barierelor administrative pentru cetăteni;
d)

Actualizarea permanentă a paginii de internet a Primăriei;

e)

Obținerea certificării ISO pentru servicii de administrație publică;
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f)

Semnalizarea prin panouri sau plăci informative a tuturor investițiilor realizate de

către administrația publică locală;

Obiectivul strategic nr. 3 Modernizarea instrumentelor de lucru
Pentru asigurarea succesului și eficienței unei administrații publice, este necesară
implementa‐ rea unor sisteme inovative, cum ar fi aplicatii sau programe informatice pentru
îmbunătătirea nivelului de colectare a impozitelor și taxelor locale, pentru managementul
documentelor, pen‐ tru evidenta financiar contabilă etc., precum și dotarea cu echipamente
ITC, birotică.
Măsuri în cadrul obiectivului specific 3:
1. Modernizarea bazei materiale a administrației publice locale.
2. Modernizarea bazei informatice a administrației publice locale.

Cele mai importante acțiuni / proiecte care pot fi realizate în cadrul acestui obiectiv sunt:
a)

Achiziționarea de echipamente de informare și comunicare pentru accesul larg al

cetătenilor la informatii de interes public;
b)

Implementarea unui sistem de management al proiectelor în sistemul informatic și

instruirea personalului implicat;
c) Dotarea cu echipamente moderne, pachete software pentru eficientizarea activitătii
personalului administrativ.

VII.4 Surse de finanțare disponibile
La nivelul administrațiilor publice locale, exista o plaja variata de surse de finantare
pentru proiectele de investiții de interes local.
Alegerea celei mai optime surse de finantare pentru un proiect de investiții dezvoltat
la nivel local, implica o buna cunoastere a legislației naționale în vigoare, a legislației
europene în materie de fonduri, a Programelor Operationale aferente fondurilor UE, precum
și a nevoilor curente și viitoare ale comunitatii locale.
Ca urmare, pentru un obiectiv de investiție local, puntem considera una sau mai
multe surse de de finantare:
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a)

Bugetul local

b)

Bugetul județului Galați

c)

Bugetul de stat

d)

Programe guvernamentale

e)

Fonduri Europene Structurale și de Investiții (prin Programe Operationale, PNDR)

f)

Programe de cooperarare teritoriala (EPSON 2013, INTEREG IV C, URBACT II,

INTERACT 2015‐2020)
g)

Granturi

h)

Instituții financiare interne și internațional

a)

Bugetul local

Legea numarul 215/2001 administrației publice și locale cu toate modificările și completările
ulterioare este actul normativ prin care este reglementata constituirea bugetului la nivel
local, astfel în secțiunea a doua “Atribuțiile consiliului local”, articolul 36, punctual (4),
consiliul local “aproba bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei
bugetare și contul de încheiere a exercitiului bugetar, contractarea si/sau garantarea
imprumuturilor, precum și contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de
valoare, în numele unitatii administrativ‐teritoriale, în condițiile legii”.

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, posibilele venituri la
bugetul local, pot fi: “Art. 5. ‐ (1) Veniturile bugetare locale se constituie din:

a)

venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsaminte, alte

venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;
b)

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c)

subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;

d)

donaţii şi sponsorizări.”
Totodata consiliul local are în atribuții aprobarea documentatiei tehnico‐economice

pentru lucrarile de investii de interes local, a strategiei de dezvoltare economico‐sociale, de
mediu pentru localitate, precum și asigurarea realizarii diverselor lucrari și măsuri prinvind
procesul de integrare europeana, mediu și furnizarea diverselor servicii publice.
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b)

Bugetul județului Galați
O alta sursa de finantare la nivel local, este reprezentata de Bugetul Județean, în care

pot fi repartizate fonduri, pentru echilibrarea bugelor locale. Astfel, în conformitate cu
articolul 33, alin. 3, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pot fi repartizate
fonduri din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,
aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota de 22% din impozitul pe venit încasat.

c)

Bugetul de stat
Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă

pentru investiţii finanţate din imprumuturi externe la a căror realizare contribuie şi
Guvernul, potrivit legii, şi se aprobă anual, în poziţie globală, prin legea bugetului de stat.
Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia
(ministerele şi agenţiile), precum şi din alte bugete, se pot acorda transferuri către bugetele
locale pentru finanţarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes naţional,
judeţean ori local.

d)

Programe guvernamentale

Principalele programe guvernamentale sunt:
•

Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. 28/2010;

Obiectivele de investiții care pot fi finantate în cadrul acestui program trebuie să vizeze unul
dintre următoarele domenii specifice:
a)

realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi

stații de tratare a apei;
b)

realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi stații de

epurare a apelor uzate;
c)

realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ

preuniversitar;
d)

realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare din mediul

rural;
e)

reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate

cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv
drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localitătilor;
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f)

realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podete sau punti pietonale;

g)

realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes

local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;
h)

realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;

i)

realizare/extindere/reabilitare/modernizare a piețelor publice, comerciale, târguri,

oboare, după caz;
j)

realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.

Finantarea Programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita
fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administrației Publice, pe subprograme, din fonduri aprobate anual cu această destinație
în bugetele locale ale unităților administrativ‐teritoriale beneficiare şi din alte surse legal
constituite.

•

Programul privind alimentarea cu apă la sate și locuințe sociale, conform H.G.

687/1997, cu completarile și modificarile ulterioare;

Aceast program prevede contractarea și garantarea de catre Guvern a unor credite pentru
realizarea unor proiecte privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a
satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul
localitatilor rurale.

•

Programul privind privind Renasterea Satului Romanesc – 10 case pentru specialisti,

conform H.G. 151/2010, cu completarile și modificarile ulterioare;

Programul preverde construirea în fiecare comuna din Romania a maximum 10 case prin
A.N.L., ce vor fi predate autoritatilor locale în a căror raza administrativ‐teritoriala se afla
acestea. În cazul comunelor în care sunt înregistrate mai multe cereri, prin acest program se
pot construi un număr de 15 case.
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1.

VII.5 Fișe de proiecte propuse
MODERNIZARE DRUMURI LOCALE

1.1 IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA

Nestabilită

PROIECTULUI: (estimativ)
SURSE POSIBILE DE

Fonduri Guvernamentale ‐ Programul Național de

FINANTARE:

Dezvoltare a Infrastructurii

Modernizarea

satului

romanesc, FEADR
1.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Asigurarea

infrastructurii

rural.Realizare

cale

minimale

de

acces

în

mediul

modernizate,

îmbunătăţirea infrastructurii fizice de baza în spațiul
rural.
OBIECTIVE SPECIFICE:

Lungimea totala a traseului propus reabilitare este de
15 km.

POTENȚIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ȚINTĂ:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- participanţii la traficul rutier
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ACTIVITĂȚILE

 Aprobarea începerii proiectului;

PROIECTULUI:

 Realizarea studiului de fezabilitate;
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
(daca este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor
de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectiva a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;

DURATA PROIECTULUI:

Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE AL

Idee: DA

PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU PT:
NU DE:
NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

Exista deja o serie de proiecte care trebuie finalizate

IMPLEMENTĂRII

vizând reabilitarea infrastructurii de transport dar şi

PROIECTULUI:

cea a utilităţilor, reţea canalizare şi staţie de epurare.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, majoritatea populaţiei intervievate
a răspuns că este importanta asfaltarea drumurilor
comunale şi realizarea reţelei de canalizare.
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2. MODERNIZAREA DRUMURILOR DE EXPLOATARE AGRICOLA
2.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

SOLICITANTUL:
TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ)

Nestabilită

SURSE POSIBILE DE

Fonduri Guvernamentale ‐ Programul Național

FINANTARE:

pentru Dezvoltare Rurala – PNDR.

2.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Adaptarea

infrastructurii

agricole

la

noile

structuri de proprietate apărute ca urmare a
procesului de restituire a proprietăților în
vederea

creșterii

competitivitatii

sectorului

agricol.
Creșterea

eficienței activității agricole

prin

îmbunătăţirea aprovizionarii şi o mai buna
valorificare a produselor rezultate.
OBIECTIVE SPECIFICE:

Modernizarea a 6, 12 Km drumuri de exploatatie
agricole în Comuna Gohor, lucrari de terasamente,
fundatie din balast, amenajare drumuri laterale,
podete tubulare, reparatii strat suport.

POTENȚIALII BENEFICIARI AI

- locuitorii comunei

PROIECTULUI/ GRUPUL ȚINTĂ:

- potenţialii investitori
- participanţii la traficul rutier
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ACTIVITĂȚILE

 Aprobarea începerii proiectului;

PROIECTULUI:

 Realizarea studiului de fezabilitate;
 Pregătirea

şi

depunerea

cererii

de

finanţare (daca este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor
de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a
lucrărilor;
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectiva a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;
DURATA PROIECTULUI:

Proiectul se va realiza în etape, în funcţie
de posibilităţile de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE AL

Idee: DA

PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: DA
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

Având în vedere că suprafaţa agricola a comunei
ocupa 64, 81 % din teritoriu şi comuna are că
activitate principala agricultura, se impune
realizarea unui astfel de proiect. Proiectul este
cuprins că obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală.
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3. CONSTRUIRE LOCURI DE JOACA PENTRU COPIII COMUNEI
3.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

TARA:

România

JUDEŢUL:

Galați

LOCALITATEA:
TIPUL PROIECTULUI:

Gohor

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA

Nestabilita

PROIECTULUI: (estimativ)
SURSE POSIBILE DE

Buget local,

FINANTARE:

Fondul

de

Mediu

(Programul

naţional

de

îmbunătăţire a calităţii Mediului)
Fonduri europene
Credite

bancare

Parteneriate
3.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Creşterea gradului de atractivitate al comunei, care să
stimuleze

imaginaţia

şi

creativitatea

copiilor,

desfăşurarea unor activităţi artistice, educative şi
sportive pentru şi împreună cu copiii.
OBIECTIVE SPECIFICE:

1.

Amenajare spații joaca în curtea scolii‐ sat Budeşti

2.

Acces la centru de joaca şi recreere a tuturor
copiilor comunei;

3.

Stimularea

implicării

părinţilor

în

educaţia

activităţi

artistice,

copiilor;
4.

Desfăşurarea

numeroaselor

festive (sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor),
educative şi sportive pentru şi împreună cu copii.
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POTENȚIALII BENEFICIARI AI

- locuitorii comunei

PROIECTULUI/ GRUPUL

- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 Aprobarea începerii proiectului;
 Realizarea studiului de fezabilitate;
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
(daca este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor
de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a
lucrărilor;
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectiva a lucrărilor;
 Monitorizare, evaluare, control;

DURATA PROIECTULUI:

 Auditul proiectului.
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

STADIUL DE MATURITATE AL

posibilităţile de finanţare.
Idee: DA

PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU PT:
NU DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de

IMPLEMENTĂRII

Proiectul este prins în Strategia de Dezvoltare locală

PROIECTULUI:

pentru că nu exista infrastructura în zona de
agrement, spații de joaca pentru copii, De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populaţiei intervievate a Răspuns
că este importanta amenajarea şi dotarea

unor

parcuri, locuri de joaca pentru copii.
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4. REALIZARE ALEI PIETONALE ŞI TROTUARE
4.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

SOLICITANTUL:
TARA:

România

JUDEŢUL:

Galați

LOCALITATEA:
TIPUL PROIECTULUI:

Gohor

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA

Nestabilita

PROIECTULUI: (estimativ)
SURSA DE FINANTARE:

Buget local Buget
de stat, Fonduri

europene
4.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Îmbunătăţirea infrastructurii fizice a comunei
pentru sprijinirea dezvoltării socio‐economice

OBIECTIVE SPECIFICE:

Îmbunătăţirea

accesului

economici

infrastructura

la

populaţiei
de

şi

agenţilor

baza

conform

normelor europene;
Creşterea gradului de atractivitate a comunei.

POTENȚIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
TINTA:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 Aprobarea începerii proiectului;
 Realizarea studiului de fezabilitate;
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
(daca este cazul);
 Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor
de execuţie;
 Organizarea procedurilor de achiziţie a
lucrărilor;
 Contractarea execuţiei lucrărilor proiectului;
 Execuţia efectiva a lucrărilor;


Monitorizare, evaluare, control;

 Auditul proiectului.
DURATA PROIECTULUI:

Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE AL

Idee: DA

PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU PT:
NU DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de

IMPLEMENTĂRII

Dezvoltare locală pentru că nu exista o infrastructura

PROIECTULUI:

a drumurilor care să cuprindă trotuare şi alei
pietonale, accesul făcându‐se pe partea carosabilă.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locala, majoritatea populaţiei intervievate
a răspuns că este importanta realizarea de trotuare şi
a aleilor pietonale.
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5. REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE ŞI A STAȚIEI DE EPURARE
5.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

SOLICITANTUL:
TARA:

România

JUDEŢUL:

Galați

LOCALITATEA:
TIPUL PROIECTULUI:

Gohor

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:

5.493.703 RON

(estimativ)
SURSE POSIBILE DE

Fonduri Guvernamentale –

FINANTARE:

Programul

Național

de

Dezvoltare

a

Infrastructurii Sistem de canalizare şi epurare a
apelor uzate, FEADR.
5.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Creşterea standardului de viata al cetăţenilor şi
asigurarea condiţiilor de baza ale unui trai
modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene,
prin asigurarea accesului la utilităţi a tuturor
locuitorilor comunei.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 Realizarea reţelelor colectoare şi a reţelelor
secundare de colectare a debitelor de ape
uzate, în sistem separativ, de natura fecaloid
menajara, împreună cu staţia de epurare
aferenta
 Rețea canalizare. Stație de epurare ape
uzate, colector evacuare.
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POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ȚINTĂ:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE

 Execuţia efectiva a lucrărilor;

PROIECTULUI:

 Monitorizare, evaluare, control.
 Auditul proiectului.

DURATA PROIECTULUI:

Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE AL

Idee: DA

PROIECTULUI:

SPF: N/A
SF: DA
PT: DA
DE: DA

JUSTIFICAREA

Proiectul se afla în curs de evaluare astfel este

NECESITĂŢI

cuprins că obiectiv în Strategia de

IMPLEMENTĂRII

Locală.De asemenea, în cadrul sondajului de opinie,

PROIECTULUI:

cetăţenii

intervievaţi

spun

că

este

Dezvoltare

prioritar

realizare acestui proiect.

6. EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ SAT NĂRTEȘTI
6.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU
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VALOAREA
PROIECTULUI: (estimativ)

850.000 RON

SURSE POSIBILE DE

Buget local

FINANTARE:

Buget de stat
Fonduri
europene
Credite bancare

6.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Creşterea standardului de viata al cetăţenilor şi
asigurarea condiţiilor de baza ale unui trai
modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene,
prin asigurarea accesului la utilităţi a tuturor
locuitorilor comunei

OBIECTIVE SPECIFICE:

 Acoperirea necesarului şi satisfacerea
cerinţelor de apă ale populaţiei din satul Nărtești;
 Utilizarea eficienta a resurselor de apă;
 Asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile;
 Asigurarea

calităţii corespunzătoare a apei

potabile în toata comuna;
 Protecţia mediului înconjurător;
POTENȚIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ȚINTĂ:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- turiştii care tranzitează comuna
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
(daca este cazul)
 Organizarea licitaţiilor pentru execuţie lucrare
 Contractarea execuţiei lucrărilor
 Monitorizare, evaluare, control

DURATA PROIECTULUI:

 Auditul proiectului
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

STADIUL DE MATURITATE

posibilităţile de finanţare
Idee: DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de

IMPLEMENTĂRII

Dezvoltare Locala, deoarece

PROIECTULUI:

următorii ani toţi locuitorii comunei să beneficieze de

se

impune

că

în

reţea de alimentare cu apă.
7.

REŢEA ALIMENTARE CU GAZ

7.1 IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU
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VALOAREA

Se va regăsi în studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic

PROIECTULUI: (estimativ)
SURSE POSIBILE DE

Buget local,

FINANTARE:

Buget de stat,
Fonduri
europene

7.2 DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Creşterea standardului de viata al cetăţenilor şi
asigurarea condiţiilor de baza ale unui trai modern,
la nivelul

standardelor

Uniunii

Europene, prin

asigurarea accesului la utilităţi a tuturor locuitorilor
comunei.
OBIECTIVE SPECIFICE:

 Posibilitatea racordării tuturor locuitorilor
comunei la reţeaua de gaz;
 Racordarea tuturor

instituţiilor şi agenţilor

economici din comuna la reţeaua de gaz;
 Eficientizarea consumului de energie
 Creşterea nivelului de trai a populaţiei;
 Racordarea la sistemul naţional de
distribuţie a gazelor naturale
 Adaptarea la standardele europene
POTENȚIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ȚINTĂ:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- turiştii care tranzitează comuna
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 Realizarea studiului de fezabilitate

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitaţiilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
DURATA PROIECTULUI:

Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE

Idee: DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia

IMPLEMENTĂRII

de

PROIECTULUI:

infrastructurii fizice a comunei şi pentru sprijinirea

Dezvoltare

locală

pentru

îmbunătăţirea

dezvoltării socio‐ economice durabile.

8. EXTINDERE reţea ENERGIE ELECTRICA
8.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

SOLICITANTUL:
TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ)

1.776.520 RON

_____________________________________________________________________

152

Fonduri Guvernamentale

SURSE POSIBILE DE
FINANTARE:
8.2.

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE GENERALE:

Creşterea standardului de viata al cetăţenilor şi
asigurarea condiţiilor de baza ale unui trai
modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene,
prin asigurarea accesului la utilităţi a tuturor
locuitorilor comunei
Asigurarea infrastructurii minimale

în

mediul

rural.
OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Proiectarea şi executia extinderii reţelei electrice

de distribuție.
POTENȚIALII BENEFICIARI AI

- locuitorii comunei

PROIECTULUI/ GRUPUL

- potenţialii investitori

ȚINTĂ:

- agenţii economici din zona
- instituţii publice

ACTIVITĂȚILE

 Realizarea studiului de fezabilitate

PROIECTULUI:

 Elaborarea proiectului tehnic
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
 Contractarea execuţiei lucrărilor
 Monitorizare, evaluare, control

DURATA PROIECTULUI:

 Auditul proiectului
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE AL

Idee: DA

PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
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JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia

IMPLEMENTĂRII

de Dezvoltare locală deoarece se impun lucrări de

PROIECTULUI:

reabilitare a iluminatului public, în unele zone ale
comunei fiind nefuncţională. De asemenea, în
cadrul consultării

opiniei

publice

realizate

în

procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populaţiei intervievate a Răspuns
că sunt importante lucrările de reabilitare a reţelei
de iluminat public în comună.

9. MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA REŢELEI DE INTERNET
9.1.IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

SOLICITANTUL:
TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA
PROIECTULUI: (estimativ)

Nestabilita

SURSE POSIBILE DE

Buget local

FINANTARE:

Buget de stat
Fonduri
europene
FEADR

9.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la
tehnologia

informaţiei

tuturor

locuitorilor

comunei prin investiţii în sisteme de comunicaţie
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OBIECTIVE SPECIFICE:
POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL
ȚINTĂ:

1. Conectare la Internet a tuturor instituţiilor
publice.
- locuitorii comunei
- agenţii economici din zona
- instituţii publice

ACTIVITĂȚILE

 Realizarea studiu de piaţa

PROIECTULUI:

 Elaborarea unui plan de afaceri
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitaţiilor
 Implementarea efectiva a proiectului
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA
NECESITĂŢI
IMPLEMENTĂRII

Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare.

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de
Dezvoltare locală pentru dezvoltarea continua a
comunei inclusiv pe partea de tehnologie actuală.

PROIECTULUI:

MANAGEMENTUL UNUI MEDIU SUSTENABIL
10. IMPLEMENTAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE GENERARE A
ENERGIEI ELECTRICE
10.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

SOLICITANTUL:
TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor
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TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ)

Nestabilita

SURSE POSIBILE DE

Buget local

FINANTARE:

Buget de stat
Fondul de

mediu Fonduri
10.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Asigurarea protecţiei şi calităţii mediului înconjurător
în

vederea

creşterii

standardului

viata al

de

locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Gohor

Promovarea

unor tehnologii alternative

de generare a energiei şi de eficiență
OBIECTIVE SPECIFICE:

1.

Creşterea eficienței energetice a clădirilor publice
prin lucrări de reabilitarea termica;

2.

Crearea de sisteme centralizate de furnizare a energiei
termice

utilizând

sisteme

convenţionale

de încălzire

completate de sisteme ce utilizează energii nepoluante
(solare, eoliene, etc.);

3.

Reducerea

consumului

energetic

al

comunei

prin

modernizarea reţelei de iluminat public şi înlocuirea
lămpilor actuale poluante cu lămpi solare sau alte sisteme
care reduc consumul de energie electrica;

4.

Realizarea de infrastructuri de generare şi distribuire a
surselor de energie

alternativa, promovarea culturilor

energetice şi a proiectelor de energie eoliana, biomasa,
energie solara.

POTENȚIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL

- potenţialii investitori

ȚINTĂ:

- agenţii economici din zona
- instituţii publice
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ACTIVITĂȚILE

Realizarea studiului de fezabilitate

PROIECTULUI:

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
Contractarea proiectului
Execuţia lucrărilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL

Idee: DA

PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU

JUSTIFICAREA
NECESITĂŢI
IMPLEMENTĂRII

Execuţie:
NU
Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia
de Dezvoltare locală pentru că se doreşte o
dezvoltare durabilă a comunei, având la baza
protejarea mediului înconjurător şi managementul
deşeurilor.

PROIECTULUI:
11.

IMPLEMENTAREA

UNUI

SISTEM

INTEGRAT

DE

COLECTARE

SELECTIVA A DEŞEURILOR
11.1. IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

SOLICITANTUL:
TARA: JUDEŢUL:

Români

LOCALITATEA:

a Galați

TIPUL PROIECTULUI:

Gohor
proiect nou: DA
in curs de execuţie: NU
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VALOAREA
PROIECTULUI: (estimativ)

Nestabilita
Buget local

SURSE POSIBILE DE

Buget de stat

FINANTARE:

POS Mediu

11.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de
management al deşeurilor în vederea:
-

conservării şi protejării resurselor naturale;

-

eliminării

deşeurilor menajere în

spații organizate;
-

îmbunătăţirii

-

promovării calităţii şi eficienței activităţilor de

condiţiilor

de

viaţă

salubrizare;

OBIECTIVE SPECIFICE:

-

dezvoltării durabile a serviciilor;

-

protecţiei mediului înconjurător.

1. Implementarea unui sistem integrat de colectare

selectiva a deşeurilor la nivel de comuna sau în
parteneriat cu alte administraţii locale;
2. Achiziţia de echipamente pentru staţia de

sortare
şi de transfer şi punerea în funcţiune a
acesteia;
3. Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile

POTENȚIALII BENEFICIARI

- locuitorii comunei

AI PROIECTULUI/ GRUPUL

- potenţialii investitori

ȚINTĂ:

- agenţii economici din zonă
- instituţiile publice
- potenţialii turiști
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ACTIVITĂȚILE

 Realizarea studiului de fezabilitate

PROIECTULUI:

 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitaţiilor
 Execuţia lucrării
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare

STADIUL DE MATURITATE AL

Idee: DA

PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:

Execuţie: NU
Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia
de Dezvoltare locală pentru că se doreşte o
dezvoltare durabilă a comunei, având la baza
protejarea mediului înconjurător şi managementul
deşeurilor.Se doreşte continuarea acţiunii întreprinse
la unităţile publice, accesa de a achiziţiona pubele
speciale pentru selectarea selectiva a deşeurilor.

12. MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ŞI
PREVENIREA RISCURILOR NATURALE
12.1.
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor
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Proiect nou: DA

TIPUL PROIECTULUI:

În curs de execuţie: NU
VALOAREA

Nestabilita

PROIECTULUI: (estimativ)
SURSE

POSIBILE

FINANTARE:

DE

Buget local
Buget de
stat
Fondul de mediu (Programul vizând educaţia şi
conştientizarea publicului privind protecţia mediului)
POS Mediu
PNDR

12.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi
prevenirea riscurilor naturale şi de sănătate a

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a
terenurilor agricole degradate, menţinerea biodiversitătii
şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale
pădurilor;
2. Reducerea eroziunii solului prin lucrări de apărare a
malurilor împotriva eroziunii în zonele afectate de
acest fenomen şi acţiuni de împădurire în zonele de
formare a viiturilor, în zonele inundabile şi în luncile
râurilor;
3. Creşterea

producţiei

de

energie

din

surse

regenerabile;
4. Prevenirea/reducerea efectelor riscurilor naturale
prin modernizarea sistemului de intervenţii în
situaţii de urgență (sistemul de avertizare);
5. Dezvoltarea activităţilor de conştientizare a populaţiei
asupra necesităţi conservării mediului înconjurător şi
de implicare a acesteia în activităţi de protejare a
mediului.
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- locuitorii comunei

POTENȚIALII BENEFICIARI

PROIECTULUI/

AI

- potenţialii investitori

GRUPUL

- agenţii economici din zona
- instituţiile publice

ȚINTĂ:

- potenţialii turişti

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitaţiilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

DURATA PROIECTULUI:

posibilităţile de finanţare
STADIUL

DE

Idee: DA

MATURITATE

AL

SPF: NU

PROIECTULUI:

SF: NU
PT: NU
DE: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

Execuţie: NU
Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia de

IMPLEMENTĂRII

Dezvoltare locală pentru că se doreşte o dezvoltare

PROIECTULUI:

durabilă a comunei, având la baza protejarea
mediului înconjurător. De asemenea în cadrul
sondajului de opinie o mare majoritate a populaţiei
au spus că se impun măsuri împotriva inundaţiilor.
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13. CONSTRUIREA UNOR UNITĂŢI PRESTATOARE DE SERVICII SOCIALE ŞI
DOTAREA ACESTORA CU ECHIPAMENT SPECIAL
13.1 IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA
PROIECTULUI: (estimativ)

Nestabilita

SURSE POSIBILE DE

Buget local

FINANTARE:

Buget de
stat
Parteneriate ONG uri
Fonduri europene – Program Operaţional Regional

13.2 DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

 Dezvoltarea infrastructurii de servicii
sociale
 Îmbunătăţirea

serviciilor

sociale

furnizate

pentru comunitatea locala şi asigurarea echitaţii,
egalităţii de şansa şi facilitarea integrării sociale
şi pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate
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OBIECTIVE SPECIFICE:

 Construirea unui complex care să cuprindă
cămin‐
 azil pentru persoanele vârstnice din comuna
având drept scop oferirea de soluţii pentru
persoanele în vârsta şi neajutorate;
 Înfiinţarea de centre de zi de tip after school
pentru copii defavorizaţi în parteneriat cu
unităţile şcolare din comunitate;
 Crearea
asistenţă

unui

centru

şi consilierea

specializat

pentru

copiilor

aflaţi

în

dificultate, familii monoparentale, victime ale
violenței domestice
 Înfiinţarea

unui

centru

pentru

sprijinirea

şomerilor pentru a (re)intra pe piaţa forţei de
muncă prin scheme speciale de consiliere,
tutoriat, mediere şi plasare în muncă;
 Dotarea unităţilor prestatoare de servicii
sociale cu echipament special (medical, social,
terapie reparatorie).
POTENȚIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ȚINTĂ:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂȚILE

o Realizarea studiului de fezabilitate

PROIECTULUI:

o Elaborarea proiectului tehnic
o Aprobarea începerii proiectului
o Pregătirea şi depunerea cererii de
finanţare
o Contractarea proiectului
o Organizarea licitaţiilor
o Monitorizare, evaluare, control
o Auditul proiectului
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Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL

DE

Idee: DA

MATURITATE

AL

SPF: NU

PROIECTULUI:

SF: NU
PT: NU
DE: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

E
i este
NU cuprins în Strategie pentru că accesul la
Proiectul

IMPLEMENTĂRII

serviciile de baza: sănătate, educaţie şi servicii sociale

PROIECTULUI:

reprezintă una dintre condiţiile unei dezvoltări
echilibrate şi incluzive.

INCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI MANAGEMENTUL DE DIMINUARE A SĂRĂCIEI
14. DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ŞI A SERVICIILOR SPECIALIZATE PENTRU
GRUPURILE VULNERABILE
14.1 IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE
PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

SOLICITANTUL:
TARA:

România

JUDEŢUL:

Galați

LOCALITATEA:

Gohor

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA

Nestabilita

PROIECTULUI: (estimativ)
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SURSE

POSIBILE

DE Buget local,
Buget de

FINANTARE:

stat
Parteneriate ONG uri
Subvenţii de la Ministerul
Muncii Fonduri europene
Fonduri FSE ‐ POS DRU
14.2

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE GENERALE:

Dezvoltarea parteneriatelor public private şi a
parteneriatelor cu primarii comunale/ autorităţi
publice locale în vederea dezvoltării infrastructurii
serviciilor de asistenţă sociala şi dezvoltarea de
servicii specializate pentru grupurile vulnerabile.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 Încheierea de parteneriate public private cu ONG‐
uri acreditate în domeniile:
 Servicii specializate pentru persoane vârstnice
aflate în nevoie;
 Servicii specializate pentru persoane cu handicap;
 Calificării şi formarii profesionale a adultului;
 Servicii specializate pentru copii aflaţi în dificultate
şi familii monoparentale.
 Crearea unei reţele de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice dependente de ajutor în traiul
de zi cu zi, în parteneriat cu furnizori acreditaţi în
domeniu, din sectorul ONG.

 Crearea

unui

serviciu

de

acompaniere

la

domiciliu pentru persoane vârstnice dependente,
care locuiesc singure prin dezvoltarea unei reţele de
voluntariat în parteneriat cu unităţile şcolare
din comună.
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 Organizarea

de

cursuri

de

calificare/

recalificare profesionala pentru persoanele
neocupate, în parteneriat cu Agenţia Judeţeana
de Ocupare a Forţei

de Muncă

Galași şi

angajatorii locali.
 Organizarea de cursuri de antreprenoriat
pentru

angajatorii

neocupate

locali

şi

persoanele

în vederea dezvoltării de noi

activităţi economice în comună.

POTENȚIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ȚINTĂ:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

ACTIVITĂȚILE

o Realizarea studiului de fezabilitate

PROIECTULUI:

o Elaborarea proiectului tehnic
o Aprobarea începerii proiectului
o Pregătirea şi depunerea cererii de
finanţare
o Contractarea proiectului
o Organizarea licitaţiilor
o Monitorizare, evaluare, control
o Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare.
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STADIUL DE

Idee: DA

MATURITATE AL

SPF: NU

PROIECTULUI:

SF: NU PT:
NU DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA
NECESITAȚII IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI

Proiectul este cuprins în Strategie pentru că accesul
la serviciile de baza: sănătate, educaţie şi servicii
sociale reprezintă una dintre condiţiile unei dezvoltări
echilibrate şi incluzive.

CULTURĂ
15. RENOVARE, MODERNIZARE şi DOTARE CĂMIN CULTURAL
15.1 IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA

1.063.178, 25 RON

PROIECTULUI: (estimativ)
SURSE POSIBILE DE
FINANTARE:

Fonduri Guvernamentale prin programul C.N.I.,
FEADR

15.2 DESCRIEREA PROIECTULUI
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OBIECTIVE GENERALE:

Dezvoltarea

culturii

reabilitarea/construcţia
patrimoniu

cultural,

locale,

prin

obiectivelor

de

revigorarea

mediului

cultural, creşterea consumului de cultura şi
crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului
liber.
1. Construirea

OBIECTIVE SPECIFICE:

unui

cămin

cultural

multifuncţional pentru diverse evenimente
(expoziţii, festivităţi, sala cinematograf etc);
2. Elaborarea şi

realizarea
de manifestări culturale.

POTENȚIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL

unui

program

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori

ȚINTĂ:

- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

o Realizarea studiului de fezabilitate
o Elaborarea proiectului tehnic
o Aprobarea începerii proiectului
o Pregătirea şi depunerea cererii de
finanţare
o Contractarea proiectului
o Organizarea licitaţiilor
o Monitorizare, evaluare, control
o Auditul proiectului
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie
de posibilităţile de finanţare.

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL

DE

Idee: DA

MATURITATE

AL

SPF: NU

PROIECTULUI:

SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU
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JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

Proiectul este cuprins că obiectiv în Strategia

IMPLEMENTĂRII

de Dezvoltare locală pentru că este absolut

PROIECTULUI:

necesar accesul la cultura în orice comunitate şi
realizarea de mijloace pentru a avea acces la acte
culturale. De asemenea proiectul se afla în curs de
evaluare şi se impune a fi finalizat.

16. REABILITARE şi MODERNIZARE BIBLIOTECĂ
16.1 IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați

Gohor
TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA

Nestabilita

PROIECTULUI: (estimativ)
SURSE POSIBILE DE

Buget local

FINANTARE:

Buget de
stat
Fonduri
europene/structurale

16.2 DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Dezvoltarea

culturii

reabilitarea/construcţia
patrimoniu

cultural,

locale,

prin

obiectivelor

de

revigorarea

mediului

cultural, creşterea consumului de cultura şi
crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului
liber.
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1.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Renovarea cladirii

care

gazduieste biblioteca comunei
POTENȚIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori

ȚINTĂ:

- turiştii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

o Realizarea studiului de fezabilitate
o Elaborarea proiectului tehnic
o Aprobarea începerii proiectului
o Pregătirea şi depunerea cererii de
finanţare
o Contractarea proiectului
o Organizarea licitaţiilor
o Monitorizare, evaluare, control
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie
de posibilităţile de finanţare.

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL

DE

Idee: DA

MATURITATE

AL

SPF: NU

PROIECTULUI:

SF: NU
PT: NU
DE: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

EProiectul
i NU
este cuprins că obiectiv în Strategia

IMPLEMENTĂRII

de Dezvoltare locală pentru că este absolut

PROIECTULUI:

necesar accesul la cultura în orice comunitate şi
realizarea de mijloace pentru a avea acces la acte
culturale. De asemenea realizarea acestui proiect
poate aduce beneficii comunei.
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EDUCAŢIE
TINERET
17. DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE PENTRU TINERET
17.1 IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor

TIPUL PROIECTULUI:
VALOAREA
PROIECTULUI: (estimativ)

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU
Nestabilita
Buget local

SURSE POSIBILE DE

Bugetul de

FINANTARE:

stat
Fonduri FSE – POS DRU

17.2 DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Crearea unei game

largi de servicii destinate

tinerilor, accesibile, de calitate şi adaptabile nevoilor
individuale şi globale ale acestora care să prevină, să
limiteze, să combată situaţiile de marginalizare socială
a tinerilor, să recupereze şi să reintegreze social tinerii
aflaţi în situaţii de risc;
Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii
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OBIECTIVE SPECIFICE:

Realizarea de parteneriate cu instituţii publice
(locale, judeţene, regionale) în vederea
unor

acţiuni

comune

pentru

dezvoltării

creşterea calităţii

serviciilor sociale adresate tinerilor din comuna
Gohor;
Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din
comuna Gohor în vederea susţinerii unor servicii
sociale destinate altor categorii de

beneficiari

(persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi);
Înfiinţarea

unui

centru multifuncţional

destinat

tinerilor din comuna Gohor care să asigure servicii în
procesul de formare continuă a tinerilor, recalificare şi
reconversie profesionala precum

şi

facilităţi

de

recreere;
Dezvoltarea de servicii prin care să se sprijine
integrarea socială a tinerilor;
Promovarea derulării de activităţi culturale pentru
tineri;
Crearea unei legături între comunitatea locala şi
AJOFM, Primărie şi Inspectoratul Şcolar Judeţean în
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vederea analizării situaţiei şi elaborării unor strategii
comune şi eficiente în domeniul tinerilor şi formarii
profesionale;
Crearea de Unităţi formatoare la locul de muncă
pentru domeniile noi solicitate pe piaţa muncii.
Sporirea participării tinerilor la viata economica, prin
proiecte pilot în afaceri şi experimentarea unor centre
pentru dezvoltarea şi folosirea eficienta a resurselor
umane;
Stimularea

aptitudinilor

antreprenoriale

ale

tinerilor prin învăţare, consiliere şi prin implicarea
acestora în structurile economice private, inclusiv prin
acordarea de credite şi facilitaţi fiscale;
Iniţierea şi susţinerea de programe de informare,
consiliere

şi

orientare

profesionala

a

tinerilor,

precum şi susţinerea de iniţiative în domeniul
consilierii de cariera, reconversiei profesionale şi
medierii muncii;
Crearea de evenimente sportive la nivel local şi
încurajarea participării tinerilor la activităţi cultural‐
sportive şi de petrecere a timpului liber, la nivel
naţional şi internaţional;
Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea de baze
sportive;
POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI/ GRUPUL

- locuitorii comunei

ȚINTĂ:

- potenţialii investitori

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
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 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitaţiilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
DURATA PROIECTULUI:

Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE

Idee: DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

Se

impun

luarea

unor

astfel

IMPLEMENTĂRII

dezvoltarea serviciilor sociale pentru tineret în

PROIECTULUI:

vederea

eliminării disparităţilor

generate

de

activităţilor

mărimea
economice,

de

măsuri

şi

socio‐economice

demografica,

structura

gradul de accesibilitate,

nivelul dotărilor infrastructurale.

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A COMUNITĂŢII
18.

DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE, BAZA A DEZVOLTARII

SOCIO‐ECONOMICE A COMUNEI
18.1 IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE
PROIECT/

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

SOLICITANTUL:
TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor
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TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA

Nestabilita

PROIECTULUI: (estimativ)
Bugetul local
Bugetul de
stat Subvenţii
APIA
Toate axele din PNDR
SURSE POSIBILE DE

Fonduri FSE – POS DCA

FINANTARE:

Fonduri FSE – POS DRU
Scheme de ajutor/granturi de
stat

18.2 DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

 Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor
activităţi rentabile în agricultură şi zootehnie şi
valorificarea produselor

agricole locale, cu

accent

tradiţionale

pe

produsele

şi/sau

ecologice şi sprijinirea accesului la noi pieţe,
cu precădere europene.
 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea
activităţilor nongricole din mediul rural.
 Dezvoltarea serviciilor de consultanta pentru
sprijinirea afacerilor.
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OBICTIVE SPECIFICE:

 Investiţii pentru dezvoltarea fermelor agricole
şi

zootehnice,

în

vederea

creşterii

competitivităţii produselor;
 Promovarea

de

parteneriate

pentru

înfiinţarea şi/sau dezvoltarea de ferme agricole
sau/si viticole;
 Susţinerea

iniţiativelor

asociative

pentru

creşterea eficienței economice a exploataţiilor
agricole, creşterea puterii de negociere pe
pieţele de desfacere şi a capacitaţii de
valorificare superioara a producţiei;
 Dezvoltarea sectoarelor agricole de nisa:
agricultura ecologica, silvicultura etc.
 Investiţii noi şi/sau modernizarea colectării,
depozitarii, procesării şi produselor agricole,
zootehnice;
 Reabilitarea şi întreţinerea păşunii comunale
 Înfiinţarea unor centre de prestări servicii
pentru agricultură (mecanizare, reparaţii utilaje,
furnizare

seminţe,

îngrăşăminte,

insectofungicide etc.);
 Crearea

de

parteneriate

public‐privat

în

vederea demarării de activităţi în domeniul
industrial;
 Stimularea dezvoltării sectorului serviciilor
prin facilitarea implantării micilor afaceri în
comuna;
 Stimularea dezvoltării industriilor existente în
comuna (industria confecţiilor, construcţii,
etc.);
 Înfiinţarea unui centru de consultanta pentru
afaceri şi consultanta agricola;
_____________________________________________________________________

176

POTENȚIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ȚINTĂ:
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

‐locuitorii comunei;
‐agenţii economici;
‐producătorii agricoli;
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitaţiilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE

Idee: DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

Viaţa economică a comunei Gohor, trebuie revigorată şi

IMPLEMENTĂRII

dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură,

PROIECTULUI:

zootehnie, industrie, comerţ. revitalizarea vieţii
economice a comunei, trebuie să fie prioritatea
numărul unu, deoarece produce cele mai mari
efecte benefice.

ANTREPRENORIATUL MICILOR AFACERI
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19. DIVERSIFICAREA

ECONOMIEI

LOCALE

PRIN

PROMOVAREA

ANTREPRENORIATULUI
19.1

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou: DA
În curs de execuţie: NU

VALOAREA

Nestabilita

PROIECTULUI: (estimativ)
SURSE POSIBILE DE

Bugetul local

FINANTARE:

Bugetul de
stat Fonduri
private
Scheme/granturi de ajutor de stat

19.2 DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

 Facilitarea accesului la finanţare al IMM‐
urilor;
 Diversificarea

economiei

sprijinirea micilor

afaceri

locale
şi

prin

promovarea

antreprenoriatului;
 Sprijinirea dezvoltării şi diversificării micilor
afaceri în comuna

Gohor în special în

domeniul serviciilor şi producţiei.
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OBIECTIVE SPECIFICE:

 Înfiinţarea unui birou de informare şi
consultanţă în domeniul economic şi juridic;
 Înfiinţarea unui birou notarial pentru a
facilita circulaţia liberă a terenurilor;
 Sprijinirea dezvoltării I.M.M.‐urilor din
domeniul industrial şi al serviciilor, creşterea
numărului IMM‐ urilor cu domeniu de
activitate non‐agricol
 Identificarea spaţiilor disponibile
şi a
terenurilor aparţinând Primăriei, care pot fi
concesionate eventualilor investitori;
 Construirea infrastructurii publice necesare
desfăşurării activităţilor economice (utilităţi,
construire spații de desfacere a produselor,
spații pentru funcţionarea firmelor;
 Organizarea de evenimente, în parteneriat cu
AJOFM

pentru

promovarea

culturii

antreprenoriale în rândul tinerilor;
 Promovarea
programelor
derulate
de
guvern
pentru
stimularea
înfiinţării
microîntreprinderilor.
POTENȚIALII BENEFICIARI AI
PROIECTULUI/ GRUPUL
ȚINTĂ:
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

- locuitorii comunei
- potenţialii investitori
- agenţii economici din zona

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitaţiilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
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DURATA PROIECTULUI:

Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de
posibilităţile de finanţare.

STADIUL DE MATURITATE

Idee: DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

Viaţa i economică

IMPLEMENTĂRII

revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale:

PROIECTULUI:

agricultură, zootehnie, industrie, comerţ. revitalizarea
vieţii

economice

a

comunei

Gohor

trebuie

a comunei, trebuie să fie

prioritatea numărul unu, deoarece produce cele mai
mari efecte benefice.
Demararea de noi afaceri sau dezvoltarea celor
existente vor avea că efecte imediate crearea de noi
locuri de muncă, creşterea veniturilor pentru
localnici şi pentru bugetul local.

ARANJAMENTE INSTITUŢIONALE ŞI SERVICII DE RELAŢII CU PUBLICUL
20. DEZVOLTAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
20.1 IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE

Primăria şi Consiliul Local al comunei Gohor

PROIECT/
SOLICITANTUL:
TARA: JUDEŢUL:

România

LOCALITATEA:

Galați
Gohor
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Proiect nou: DA

TIPUL PROIECTULUI:

În curs de execuţie: NU
VALOAREA

Nestabilita

PROIECTULUI: (estimativ)
SURSE

POSIBILE

FINANTARE:

DE

Bugetul local
Bugetul de stat

Fonduri
20.2 DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE GENERALE:

Creşterea capacitaţii administraţiei publice locale de
furnizare a serviciilor către populaţie şi de sprijinire a
dezvoltării mediului de afaceri local;
Eficientizarea utilizării reţelei IT şi creşterea siguranţei
în funcţionare;
Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii de

OBICTIVE SPECIFICE:

comunicare internă şi externă.
1. Achiziţia
echipamentelor

IT
specifice pentru
o utilizare
eficientă şi sigură a reţelei;

2. Contractarea unor servicii de asistenţă tehnică

în domeniul IT pentru a suplini lipsa personalului
calificat de administrare reţea;
3. Achiziţionarea de aplicaţii informatice integrate

pentru toate serviciile din cadrul administraţiei
locale în vederea eficientizării procesului de
furnizare a serviciilor către populaţie;
4. Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei

Gohor prin standardizarea elementelor de
identitate vizuală
5. formulare
adrese.

tip,

materiale

informative,
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5. Extinderea procedurilor de informare publică –

utilizarea de noi metode pentru informarea
populaţiei

asupra

activităţii

administraţiei

publice (ex: înfiinţarea de puncte de informare,
amplasarea pe panouri informative, amplasarea
de panouri exterioare cu afişaj electronic);
6. Stimularea participării cetăţenilor şi a ONG‐

urilor la procesul decizional prin acţiuni de
consultare publică;
7. Creşterea eficienţei în administraţia locala prin

facilitarea,

urmărirea

proceselor

de

lucru

şi

documentarea

utilizând

programe

informatice de management al documentelor;
8. Implementarea

unui
Sistem
de
management
al
calităţii – certificare
ISO;

9. Creşterea nivelului de pregătire profesională a

salariaţilor

din

administraţia

locala

prin

realizarea unui program anual de pregătire
profesională

şi participarea

la

cursuri

de

formare profesionala continua;
10.

Constituirea în cadrul primăriei a unei Unităţi

de Implementare a Proiectelor şi instruirea
membrilor

săi

pentru

atragerea

şi

implementarea de proiecte finanţate din fonduri
de la Uniunea Europeană;
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POTENȚIALII

- funcţionari publici administraţie locala

BENEFICIARI AI

- locuitorii comunei

PROIECTULUI/ GRUPUL

- potenţialii investitori

ȚINTĂ:
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

- agenţii economici din zona

 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea începerii proiectului
 Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitaţiilor
 Monitorizare, evaluare, control

DURATA PROIECTULUI:

 Auditul proiectului
Proiectul se va realiza în etape, în funcţie de

STADIUL DE MATURITATE

posibilităţile de finanţare.
Idee: DA

AL PROIECTULUI:

SPF: NU
SF: NU
PT: NU
DE: NU
Execuţie: NU

JUSTIFICAREA NECESITĂŢI

Pentru o dezvoltare durabilă şi continua este

IMPLEMENTĂRII

necesar accesul la informaţie, la noile tehnologii, de

PROIECTULUI:

aceea acţiunile ce vizează membrii din

instituţii

serviciile publice sunt foarte importante şi fac parte
din strategia de dezvoltare locală a comunei.
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Capitolul VIII
Acordul de parteneriat propus pentru România
pentru perioada de programare 2014 ‐ 2020
Pentru România, fondurile europene vor reprezenta în continuare unul dintre cele
mai importante instrumente ce vor fi utilizate pentru reducerea disparităţilor regionale,
precum şi promovarea creşterii economice la nivel regional şi local, consolidarea
competitivităţi şi creşterea ocupării forţei de muncă, obiective de referinţă la nivelul Uniunii
Europene.
Obiectivele de dezvoltare ale României pentru perioada 2014‐2020 trebuie să răspundă la
cel puţin două cerinţe:
 Să contribuie la obiectivele de creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă ale Uniunii Europene,
în conformitate cu cele stabilite prin Strategia Europa 2020 precum şi prin alte documente
strategice de la nivel european.
 Să răspundă nevoilor specifice de dezvoltare a României, plecând de la avantajele
competitive care ar trebui promovate prin investiţiile naţionale.
In conformitate cu Memorandumul ”Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea
accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014‐2020”, la nivelul fiecărui
Stat Membru, documentele prevăzute de proiectele regulamentelor europene, sunt:
1. Acordul de Parteneriat, documentul elaborat de un stat membru, în colaborare cu actorii

socio‐economici, care stabileşte strategia, priorităţile şi

cadrul

instituţional pentru

implementarea fondurilor europene, şi aprobat de către Comisia Europeană în urma
evaluării şi dialogului cu statul membru;
2. Programele Operaţionale/ Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală. Provocarile de
dezvoltare și obiectivele tematice selectate în Acordul de Parteneriat
Cuantificarea nevoilor socio‐economice și a deficitelor structurale ale României, efectuată în
cadrul exercițiului de analiză, arată clar că o absorbție completă a FESI (Fonduri Europene
Structurale și de Investiții) poate satisface în perioada 2014‐ 2020 doar o parte dintre
acestea, date fiind:
• capacitatea limitată de absorbție a întreprinderilor și furnizorilor din domeniul inovării, care
reflectă totuși structura sectorului și distribuția bazei economice, a orientării spre creștere și
a locurilor de muncă;
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• măsura în care opțiunile României referitoare la investiții sunt predeterminate de acquis,
precum și obligațiile față de instituțiile internaționale de finanțare, care necesită punerea
unui accent puternic pe proiectele legate de transporturi și de apă.

În plus, distribuția resurselor este condiționată, într‐o anumită măsură, de normele
privind concentrarea tematică și de specificul fiecăruia dintre cele cinci fonduri FESI.
Analiza mai arată că există în continuare, și în unele cazuri chiar s‐au adâncit disparitățile
dintre România și UE. Ca atare, în perioada 2014‐2020 România va face investiții folosind
resurse FESI în cadrul tuturor celor 11 obiective tematice ale Strategiei Europa 2020.
Selectarea obiectivelor tematice (OT) este determinată de contribuția lor la susținerea
principalelor provocări de dezvoltare:
1. Competitivitatea
2. Oamenii și societatea
3. Infrastructura
4. Resursele
5. Guvernanța
1. Provocarea în materie de „Competitivitate”
Conceptul de competitivitate se aplică atât la nivel național, în ceea ce privește menținerea
sau sporirea activităților economice, cât și la nivelul întreprinderilor care funcționează în
contextul unor piețe deschise, în scopul păstrării sau al creșterii cotei de piață,
În vederea creării de noi locuri de muncă, sunt necesare îmbunătățirea capacității de
stimulare a inovării, cercetării și dezvoltării în cazul produselor, serviciilor, a proceselor și
modelelor
comerciale și sociale, precum și îmbunătățirea mediului de afaceri și a capacității de
implementare a lanțurilor valorice pe scară largă, și, prin urmare, a creării de legături în
interiorul și în afara țării.
o Obiectivul tematic nr. 1: Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării
În cadrul acestui obiectiv tematic au fost stabilite intervenții din Fonduri ESI care să
contribuie la atingerea principalului obiectiv – Îmbunătățirea condițiilor de cercetare și
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dezvoltare, urmărindu‐se în special ca nivelurile combinate ale investițiilor publice și private
din acest sector să ajungă la 2% din PIB.
a) Nevoi de dezvoltare:
 crearea unui mediu public de cercetare și dezvoltare mai compact și mai modern, care să
se concentreze asupra

nevoilor

întreprinderilor,

provocărilor

societale

și

tehnologiilor pentru care România are potențial la nivel mondial, în concordanță cu
principiul specializării inteligente, în scopul creșterii comercializării și al internalizării
cercetării.
 promovarea unei culturi antreprenoriale și de inovare în cadrul sistemului de învățământ
și al afacerilor în rețea, cu toate formele necesare de susținere financiară, managerială,
tehnică și creativă, în scopul realizării potențialului latent al cetățenilor și al întreprinderilor
din România.
b) Priorități propuse pentru finanțare:
1. Prin Programul operațional Competitivate:
 sprijinirea investițiilor private CDI și a cercetării colaborative dintre întreprinderi și
organiziații de cercetare pentru a încuraja transferul de cunoștinte, tehnologic și de personal
cu expertiză avansată şi pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii CDI în sectoarele
economice cu potenţial de creştere.
 Promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul de investiţiilor private în
cercetare și inovare şi să stimuleze start‐up‐urilor inovative şi spin‐off‐urilor.
 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private.
2. Prin Programul Operațional Regional:
 dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic în sectoarele public și privat, în special în
regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în concordanță cu principiul specializării
inteligente.
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Prin Programul Operațional Capitalul Uman:
 dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic în sectoarele public și privat, în special în
dezvoltarea resurselor umane ale instituțiilor publice și de învățământ superior din domeniul
cercetării și dezvoltării; sprijinirea dezvoltării de abilități de nivel superior în cadrul IMM‐
urilor
3. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurala:
 crearea și oferirea de servicii de consultanță, în vederea îmbunătățirii performanței
economice și de mediu.

 colaborarea între agricultură/industria agroalimentară, industria forestieră, pescuit și
acvacultură și industria alimentară și sistemele de consultanță, educație și cercetare în
contextul proiectelor pilot, al dezvoltării de produse, practici, procese și tehnologii noi etc.
 înființarea unor grupuri operative (fermieri, cercetători, consultanți), care vor participa la
Parteneriatul European pentru Inovare „Productivitatea și durabilitatea agriculturii”.
4. Prin Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime:
 crearea și oferirea de servicii de consultanță în vederea îmbunătățirii performanței
economice și de mediu.
 colaborarea între agricultură/industria agroalimentară, industria forestieră, pescuit și
acvacultură și industria alimentară și sistemele de consultanță, educație și cercetare în
contextul proiectelor pilot, al dezvoltării de produse, practici, procese și tehnologii noi etc.
c) Rezultate scontate:
1. pentru FEDR:
 Un mediu public de cercetare și dezvoltare mai compact și mai modern, concentrat asupra
nevoilor întreprinderilor, provocărilor societale și tehnologiilor pentru care România are
potențial la nivel mondial.
 O cultură inovațională consolidată în cadrul întreprinderilor.
2. pentru FEADR:
 Un nivel ridicat de participare la clustere și rețele agricole, alimentare și forestiere.
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 Un nivel ridicat de participare în cadrul grupurilor operative (fermieri, cercetători,
consultanți) ca parte a Parteneriatului European pentru Inovare.
o Obiectivul tematic nr.3: Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor,
a utilizării și a calității acestora
a) Nevoi de dezvoltare:
 consolidarea mediului de afaceri digital.
b) Priorități propuse pentru finanțare:
1.

Prin Programul operațional Competitivate:

 acțiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicațiilor și
inovațiilor comerțului electronic;

 acțiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru întreprinderi și cetățeni
(e‐Guvernare 2.0);
 acțiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”;
 acțiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care să asigure
interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate în cadrul sectoarelor și regiunilor, precum
și la nivel național (se va promova coordonarea și eficiența sporită a utilizării resurselor
publice) și accesul la standarde deschise pentru creșterea transparenței și a eficienței
administrative.
c) Rezultate scontate:
1. pentru FEDR:
 accesul sporit al întreprinderilor și cetățenilor la servicii publice / informații de interes
național și local;
 utilizarea sporită a TIC în mediul de afaceri.
o Obiectivul tematic nr. 4: Îmbunătățirea competitivității IMM‐urilor, a sectorului agricol și a
sectorului pescuitului și acvaculturii
În cadrul acestui obiectiv tematic au fost stabilite intervenții din Fonduri ESI care să
contribuie la creșterea competitivității IMM‐urilor, deoarece acestea reprezintă coloana
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vertebrală a economiei și sunt factori cheie ai dezvoltării economice, ai creării de locuri de
muncă și ai coeziunii sociale.
a) Nevoi de dezvoltare:
a) extinderea și creșterea continuă, inclusiv pe piețele internaționale, ale sectoarelor
producătoare și de servicii cu valoare adăugată mare ale României, în special în industria
autovehiculelor, sectorul produselor și serviciilor TIC, procesarea produselor alimentare și a
băuturilor, gestionarea energiei mediului.
b) transformarea sectoarelor românești tradiționale, precum cele ale textilelor/pielăriei,
lemnului/mobilierului, agriculturii, silviculturii și pescuitului, care prezintă potențial de
creștere sau de menținere a activităților pe termen mediu prin exploatarea nișelor de
specialitate, sau de creștere a competitivității prin inovare și dezvoltare de piață.
c) restructurarea și consolidarea exploatațiilor agricole în vederea îmbunătățirii competitivității
și sustenabilității lor, odată cu adoptarea de către acestea a unor practici moderne și
inovatoare de gestionare a agriculturii și terenurilor.
d) îmbunătățirea radicală a mediului de afaceri în ceea ce privește disponibilitatea resurselor
financiare pentru investiții, transparența și predictibilitatea politicilor și proporționalitatea
administrației și a procesului de reglementare, inclusiv prin îmbunătățirea utilizării TIC de
către autorități
e) liberalizarea piețelor sectorului public și exploatarea acestora ca mijloace de stimulare a
unor noi piețe, a unor noi întreprinderi și a economiei sociale și de intensificare a activităților
economice, cu precădere în regiunile mai puțin dezvoltate ale României
f) atragerea de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României și pentru zonele
sale rurale printr‐o abordare integrată care să cuprindă infrastructura, siturile, competențele
și sprijinirea investițiilor.
b) Priorități propuse pentru finanțare:
1. Prin Programul Operațional Regional:
a) acțiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale și pentru conștientizarea opțiunii și a
sprijinului potențial pentru crearea de întreprinderi.
_____________________________________________________________________ 189

b) acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate
de instrumente financiare.
c) acțiuni pentru îmbunătățirea productivității IMM‐urilor și oferirea de oportunități de
creștere, inclusiv consolidarea accesului la sprijin pentru planificarea afacerilor, consultanță
tehnică, consultanță și sprijin pentru export.
d) acțiuni pentru alăturarea în rețea a întreprinderilor în vederea consolidării schimburilor de
cunoștințe și a consolidării participării acestora în cadrul lanțurilor de desfacere, inclusiv cele
la scară internațională.
e) acțiuni integrate – situri, competențe, sprijin pentru investiții – în vederea atragerii de
investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României.
f) acțiuni de raționalizare a procesului de reglementare și de reducere a poverii birocratice
asupra întreprinderilor.
2. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală:
a) acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice și pentru restructurarea și
modernizarea agriculturii, în special în vederea creșterii participării și orientării către
piețe, precum și pentru diversificarea activităților agricole.
b) facilitarea reînnoirii generațiilor în sectorul agricol.
c) acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice a producătorilor primari printr‐o mai
bună integrare a acestora în lanțul alimentar prin programe de calitate, adăugând valoare
produselor agricole, prin promovarea pe piețe locale prin dezvoltarea circuitelor scurte de
aprovizionare și prin înființarea de grupuri de producători, etc.
d) acțiuni de sprijinire a activităților de prevenire și gestionare a riscurilor agricole.
3. Prin Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime:
a) investiții în sectorul acvaculturii: noi unități, modernizarea unităților existente, diversificarea
speciilor, îmbunătățirea potențialului siturilor de acvacultură.
b) promovarea de noi surse de venit în interiorul sectorului (activități de procesare, de
marketing) și în afara acestuia (activități ecologice, turism, educație).
c) investiție în porturi pescărești, adăposturi, debarcadere, centre de primă vânzare.
d) îmbunătățirea condițiilor de muncă legate de sănătatea și siguranța la bordul navelor de
pescuit în apele interioare și maritime.
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e) sprijin pentru înființarea, organizarea și funcționarea lanțului producători, procesatori‐
comercianți.
c) Rezultate scontate:
1. pentru FEDR:
a) Extinderea și creșterea continuă, inclusiv pe

piețele internaționale,

a sectoarelor

producătoare și de servicii cu valoare adăugată mare care sunt competitive în România.
b) Productivitate și cote de piață crescute, precum și inovare în sectoarele economice
românești tradiționale.
c) Un mediu de afaceri îmbunătățit, printr‐o disponibilitate mai mare a resurselor financiare
pentru investiții, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare.
d) Investiții sporite pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României ca urmare a unei
abordări integrate care cuprinde infrastructură, situri, competențe și sprijin pentru investiții.
2. pentru FEADR:
a) Productivitate crescută a sectoarelor agricol, forestier și alimentar
b) Valoare adăugată sporită în agricultură
c) Contribuție sporită a agriculturii și silviculturii la PIB
3. pentru FEMAP:
a) Dezvoltarea lanțurilor producători‐procesatori‐comercianți
o 2. Provocarea în materie de dezvoltare ‐ „Oamenii și societatea”
În cadrul acestei provocări, se va urma o abordare multidimensională, prin intervenții în
cadrul Obiectivelor Tematice 8, 9 și 10. Asigurarea disponibilității unei forțe „pregătită de
muncă” pentru satisfacerea nevoilor întreprinderilor și sectoarelor în creștere, precum și
creșterea atractivității regiunilor ca locații pentru investiții vor juca un rol important în
promovarea antreprenoriatului / activităților independente, cu impact direct asupra ocupării
și mobilității forței de muncă.
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o Obiectivul tematic nr. 8: Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței
de muncă
În cadrul acestui obiectiv tematic au fost stabilite intervenții din fonduri ESI care să
contribuie la atingerea obiectivului de creștere la 70% a ratei naționale de ocupare a forței
de muncă, procent asumat de către România prin PNR. Acest lucru va fi realizat prin
abordarea ocupării într‐o manieră integrată, atât din perspectiva educației și formării
profesionale, cât și a oportunităților de angajare, precum și prin concentrarea asupra
grupurilor țintă cele mai afectate de pe piața muncii (tinerii care nu sunt încadrați
profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, persoanele în vârstă,
femeile, populația rurală), în concordanță cu principalele nevoi de dezvoltare.
a) Nevoi de dezvoltare:
a) Creșterea oportunităților de ocupare
b) Integrarea susținută pe piața muncii a tinerilor care nu sunt nici angajați, nici înscriși în
sistemul de învățământ sau formare profesională (NEETs)
c) Acces la ocupare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru
persoanele inactive, cu deosebire pentru femei, tineri și lucrători mai în vârstă, cetățeni
români de etnie romă, persoane cu handicap și alte grupuri vulnerabile
d) Abordarea disparităților specifice regionale și teritoriale și sprijinirea mobilității forței de
muncă
e) Alinierea învățământului, formării și serviciilor de ocupare a forței de muncă la nevoile în
schimbare ale pieței muncii
f) Conversia în activități non‐agricole, diversificarea economiei rurale, formarea și
învățământul pentru populația rurală
g) Diversificarea economiei pescuitului și acvaculturii pentru a atrage ocuparea forței de muncă
și crearea de firme în domeniu
h) Modernizarea sistemului SPO și consolidarea capacității sale administrative de a oferi măsuri
active și preventive de ocupare a forței de muncă, precum și servicii de calitate.
b) Priorități propuse pentru finanțare:

_____________________________________________________________________ 192

1. Prin Programul Operațional Capital Uman:
a) Dezvoltarea unei abordări multi‐dimensionale pentru susținerea reintegrării tinerilor NEET
(care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de
formare) prin oportunități de educare, formare sau ocupare.
b) Inițierea de acțiuni țintite și de integrare, care să îmbunătățească accesul pe piața muncii al
femeilor, cetățeni români de etnie romă, persoanelor cu handicap, precum și al persoanelor
cu nivel scăzut de școlarizare și calificare profesională.
c) Stabilirea de măsuri active și preventive pe piața muncii prin luarea în considerare a
disparităților regionale și teritoriale specifice;
d) Creșterea mobilității forței de muncă;
e) Susținerea acțiunilor de îmbunătățire a șanselor de angajare, precum consiliere individuală,
formare la locul de muncă, piețe intermediare ale forței de muncă și încurajarea spiritului
antreprenorial, cu luarea în considerare a particularităților structurii ocupării în România;
f) Susținerea măsurilor de îmbătrânire activă; formare și angajare, cu accent asupra
competențelor necesare în sectoarele cu potențial de creștere;
g) Încurajarea și facilitarea participării angajatorilor la dezvoltarea forței de muncă și a învățării
pe tot parcursul vieții;
h) Întărirea capacității administrative a sistemului de Servicii Publice de Ocupare.
2. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurala:
a) Crearea de noi întreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea afacerilor în
cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici din afara domeniului agricol, precum și
dezvoltarea de activități non‐agricole în zonele rurale.
3. Prin Programul Operațional Pescuit și Acvacultura:
a) Diversificarea pescuitului și a sectorului acvaculturii prin sprijinirea creării de noi
întreprinderi mici și crearea de locuri de muncă în domeniu.
Rezultate scontate:
1. pentru FSE:
a) Scăderea ponderii populației inactive
b) Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, cu accent asupra femeilor, tinerilor,
lucrătorilor vârstnici, persoanelor cu handicap și asupra cetățenilor români de etnie romă
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c) Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în regiunile mai puțin dezvoltate ale României
d) Scăderea migrației externe
e) Creșterea numărului de participanți la procesul de ocupare care și‐au schimbat statutul
din lucrători independenți în agricultura de subzistență în lucrători salariați
f) Creșterea ratei populației în vârstă de muncă salariate.
2. pentru FEDR:
a) Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în cadrul regiunilor vizate din România.
3. pentru FEADR:
a) Descreșterea activităților independente asociate agriculturii de subzistență.
4.
5. pentru FEMAP:
a) Creșterea numărului de locuri de muncă în sectorul pescuitului și acvaculturii (procesare,
marketing) precum și în afara acestuia (turism, ecologie, activități de educație).

o Obiectivul tematic nr. 9: Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
Intervențiile din fonduri ESI vor contribui la realizarea obiectivului asumat de către România
în baza PNR referitor la reducerea cu 580 000 a numărului persoanelor cu risc de sărăcie sau
excluziune socială față de 2008.
a) Nevoi de dezvoltare:
a) Descreșterea frecvenței sărăciei în rândul grupurilor vulnerabile
b) Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate și servicii sociale
c) Crearea mecanismului necesar pentru transformarea autorității locale în actor principal
în eradicarea sărăciei și a consecințelor acesteia la nivel local
d) Tranziția de la îngrijirea instituțională la servicii comunitare, inclusiv prin sprijin
infrastructural pentru centre integrate de îngrijire comunitară.
e) Promovarea economiei sociale și a întreprinderilor sociale.
f) Îmbunătățirea

calității serviciilor de

sănătate

prestate

populației generale,

în

particular grupurilor vulnerabile, inclusiv prin investiții în infrastructură
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g) Combaterea celor mai răspândite cinci patologii responsabile pentru 86% din rata
morbidității în România
h) Sprijin pentru dezvoltarea de tehnologii TIC în domeniile sănătății, asistenței sociale și
culturii
i) Îmbunătățirea calități vieții și a atractivității localităților rurale.
b) Priorități propuse pentru finanțare:
1. Prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane:
a) Dezvoltarea capacității de creare a unui sistem de servicii sociale durabil și echitabil, care să
includă dezvoltare tehnică și îmbunătățirea competențelor profesioniștilor și practicienilor.
b) Sprijinirea tranziției de la modelele instituționale la îngrijirea comunitară a copiilor, a
peroanelor cu handicap, a persoanelor cu tulburări mintale, precum și a vârstnicilor.
c) Realizarea unor acțiuni specifice integrate pentru abordarea nevoilor persoanelor, grupurilor
și comunităților vulnerabile, unde este cazul cu accent asupra persoanelor de etnie romă,
inclusiv acțiuni de îmbunătățire a participării acestora abordărilor bazate pe parteneriat în
abordarea sărăciei
d) Consolidarea accesului la îngrijiri și asistență medicală de calitate, inclusiv prin dezvoltarea
de servicii de îngrijire medicală și socială integrate, inclusiv la nivelul comunității, cu accent
asupra serviciilor prestate în ambulatoriu și pe instruirea specialiștilor de medicină primară
integrată, cu suportul telemedicinii.
2. Prin Programul Operațional Regional:
a) Dezvoltarea infrastructurii comunitare
b) Investiții pentru spitale și altă infrastructură de sănătate publică.
3. Prin Programul Operațional Dezvoltarea Competitivității:
a) Dezvoltarea sistemelor de telemedicină, digitizarea fișelor medicale și sprijinirea cercetării
medicale prin folosirea datelor personale anonimizate
b) Dezvoltarea culturii digitale.
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4. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală:
a) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin investiții în infrastructură la scară mică și
prin crearea/îmbunătățirea serviciilor de bază locale pentru populația rurală
b) Promovarea strategiilor de dezvoltare locală comunitară de tip LEADER.
b) Rezultate scontate:
1. pentru FSE:
a) Descreșterea numărului de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială, în particular
din rândul grupurilor vulnerabile
b) Descreșterea numărului de persoane care trăiesc în sărăcie, în special în regiunile și
teritoriile care se confruntă cu o rată ridicată a sărăciei
c) Creșterea calității serviciilor de prevenire, identificare, intervenție timpurie și a sistemelor de
sesizare
d) Creșterea calității serviciilor la nivel comunitar și reducerea implicării părților interesate
locale
e) Creșterea numărului de lucrători care dobândesc calificare în domeniul sănătății
f) Creșterea ocupării forței de muncă în economia social
g) Descreșterea numărului de persoane instituționalizate.
2. pentru FEDR:
a) Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate
b) Creșterea calității și a acoperirii geografice a serviciilor sociale în general
c) Îmbunătățirea sistemului de sănătate
d) Îmbunătățirea infrastructurii sociale și medicale la nivel comunitar (centre comunitare).
3. pentru FEADR:
a) Îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la îngrijiri și tratamente medicale
b) Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de bază locale pentru populația rurală.
o Obiectivul tematic nr. 10: Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul
vieții
Intervențiile din FESI în cadrul acestui obiectiv tematic vor contribui la consolidarea
competențelor și abilităților copiilor, tinerilor și adulților din România, în vederea adaptării
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continue la interesele și potențialul individual, precum și la nevoile pieței muncii. Obiectivele
sunt destinate prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii la 11, 3%, creșterii frecventării
și absolvirii învățământului terțiar la 26, 7%, precum și promovării, diversificării și creșterii
participării adulților în activități de învățare pe tot parcursul vieții până la 10%. Aceste
obiective au fost asumate de România în PNR.
a) Nevoi de dezvoltare:
a) Îmbunătățirea accesului, participării și calității a sistemului de educație și îngrijire a copiilor
b) preșcolari (EICP)
c) Consolidarea accesului, calității și rezultatelor educaționale în cadrul învățământului
obligatoriu
d) Creșterea atractivității învățământului primar și secundar, inclusiv a IVET
e) Intervenții intensive menite să răspundă nevoilor educaționale ale grupurilor aflate în risc de
excluziune (copii din medii defavorizate din punct de vedere social și economic, de etnie
romă, cu nevoi educaționale speciale etc.)
f) Îmbunătățirea calității și relevanței VET (inițial și continuu) și a învățământului terțiar în
raport
g) cu nevoile pieței muncii
h) Îmbunătățirea accesului și sprijinirea participării la învățământul terțiar
i) Îmbunătățirea accesului și a calității programelor de învățământ pentru adulți, cu accent pe
competențele de bază și transversale relevante
j) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a învățământului profesional în
agricultură, silvicultură și pescuit
k) Sprijinirea dezvoltării TIC în sistemul de învățământ
l) Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și de formare
m) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol,
forestier și pescuit.
b) Priorități propuse pentru finanțare:
1. Prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane:
a) Creșterea participării, accesibilității și calității serviciilor de EICP, cu accent asupra zonelor
rurale și a implicării cetățenilor români de etnie romă;
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b) Implementarea de măsuri de prevenție, intervenție și compensatorii pentru reducerea
părăsirii timpurii a școlii, inclusiv forme alternative de învățământ, precum educația și
formarea pentru adulți, cu accent asupra zonelor rurale și a cetățenilor români de etnie
romă; sprijinirea măsurilor de intervenție în abordarea nevoilor educaționale individuale ale
grupurilor cu risc mare de părăsire timpurie a școlii;
c) Creșterea atractivității învățământului și a sistemului VET, precum și sprijinirea familiarizării
tinerilor înscriși în sistemul de învățământ obligatoriu cu viitoarele locuri de muncă, cu
accent asupra zonelor rurale și a cetățenilor români de etnie romă, Sprijinirea elevilor din
zonele rurale și din rândul grupurilor defavorizate, precum și a elevilor netradiționali, în
vederea sporirii accesului, a participării și a gradului de școlarizare în învățământul terțiar;
d) Îmbunătățirea guvernării și gestionării instituțiilor de învățământ superior în vederea
îmbunătățirii calității procesului de învățământ și cercetare; creșterea relevanței
programelor de învățământ superior în raport cu nevoile de pe piața muncii și consolidarea
parteneriatelor între universități, întreprinderi și cercetare;
e) Modernizarea învățământului terțiar prin dezvoltarea studiilor aprofundate și sprijinirea
internaționalizării învățământului superior, inclusiv a cercetării aprofundate și a mobilității;
f) Sprijinirea măsurilor de promovare a calității și accesibilității VET, consolidarea capacității
furnizorilor de învățământ profesional inițial și continuu de a oferi programe VET corelate cu
nevoile de pe piața muncii, promovând dezvoltarea și integrarea serviciilor de învățare pe tot
parcursul vieții la nivelul comunității, a competențelor esențiale și a celor transversale, a
furnizării de competențe de bază, cu accent asupra calificării scăzute și zonelor rurale;
g) Îmbunătățirea corelării între VET inițial și continuu și nevoile pieței muncii, asigurându‐se
relevanța ofertei de formare, acordându‐se prioritate sectoarelor cu potențial viitor de
creștere și promovându‐se parteneriate între personale interesate relevante.
2. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală:
a) Sprijinirea formării profesionale și a achiziției de competențe în gestionare agricolă, practici
agricole durabile, îmbunătățirea calității și utilizarea noilor tehnologii specifice agriculturii și
silviculturii;
b) Sprijinirea activităților demonstrative pentru transferul de cunoștințe referitoare la noile
practici în domeniu; informare, schimburi pe termen scurt și vizite în interiorul UE în scopul
promovării schimbului de bune practici; încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a
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formării profesionale în general în mediul rural (pe lângă cursurile sau formarea furnizate în
mod obișnuit în sistemul de învățământ secundar și superior), precum formarea în gestiunea
afacerilor și alte competențe necesare diversificării în afara sectorului agricol.
3. Prin Programul Operațional Regional:
a) Sprijinirea infrastructurii școlare și dezvoltarea resurselor în EICP, în învățământul primar,
secundar, terțiar și în VET, în scopul îmbunătățirii calității învățământului și formării precum
și a relevanței acestuia pentru piața muncii.

Rezultate scontate:
1. pentru FSE:
a) Reducerea părăsirii timpurii a școlii, inclusiv în zonele rurale
b) Creșterea participării la învățământul terțiar, inclusiv a rezidenților din zonele rurale și a
grupurilor defavorizate
c) Creșterea participării la procesul învățării pe tot parcursul vieții și la formare, inclusiv
în sectoarele agricultură, silvicultură și pescuit
d) Creșterea participării la învățământul preșcolar, inclusiv în zonele rurale
e) Creșterea participării la IVET
f) Creșterea numărului de programe și măsuri alternative de prevenire a părăsirii timpurii
a școlii, inclusiv evaluarea și certificarea educației informale și non‐formale
g) Creșterea alinierii învățământului profesional și tehnic inițial și continuu la nevoile
angajatorilor și la cererea pieței Muncii
h) Reducerea decalajelor de competențe, în special în sectoarele identificate ca având potențial
de creștere
i) Îmbunătățirea relevanței programelor de învățământ superior pentru nevoile pieței muncii
Creșterea competențelor digitale și TIC, inclusiv în zonele rurale
j) Creșterea accesului și accesibilității sistemului de învățământ, în special pentru copiii din
medii socio‐economice defavorizate, copiii de etnie romă și copiii cu nevoi speciale de
educație
k) Creșterea competențelor personalului din sectorul învățământului
l) Îmbunătățirea capacităților de cercetare ale studenților și formarea cercetătorilor
m) Îmbunătățirea calității învățământului la toate nivelele.
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2. pentru FEDR:
a) Îmbunătățirea infrastructurii școlare la toate nivelele de învățământ.
3. pentru FEADR:
a) Îmbunătățirea nivelelor de competență în sectoarele agricol și forestier.
o 3. Provocarea în materie de dezvoltare – „Infrastructura”
În cadrul acestei provocări, intervențiile se vor desfășura în cadrul obiectivelor
tematice nr.2 și nr.7. În privința infrastructurii TIC, intervențiile din fondurile ESI vor contribui
la atingerea obiectivului asumat de către autoritățile române în baza Agendei Digitale pentru
România, în conformitate cu țintele privind rețelele în bandă largă din cadrul Agendei
Digitale pentru Europa, care va asigura accesul la viteze de peste 30 Mbps pentru toți
europenii până în anul 2020, precum și abonamente la conexiuni Internet de peste 100
Mbps pentru 50% sau mai mult dintre gospodăriile europene.
În cazul sectorului transport, intervenția din fonduri ESI va contribui la promovarea
unui transport durabil, flexibil și sigur, premisă esențială pentru dezvoltarea economică a
României. Îmbunătățirea legăturilor cu rețelele europene, precum și cu rețelele
naționale/regionale, va conduce la creșterea productivității industriei și serviciilor din
România, la crearea de locuri de muncă, la creștere economică mai mare și la standarde
de viață mai ridicate. Dezvoltarea transportului intermodal, precum și a celui urban și a
sistemelor de transport urbane integrate, are drept scop reducerea emisiilor de carbon și
promovarea unei economii cu emisii scăzute de carbon. Rezolvarea acestor probleme
trebuie să se bazeze pe o cheltuială mai eficientă a resurselor financiare.

o Obiectivul tematic nr.2:Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației
o Nevoi de dezvoltare:
a) depășirea eșecului pieței de a furniza o infrastructură de acces de generație următoare
(NGA) și servicii conexe în conformitate cu Strategia Agenda Digitală pentru România și cu
Planul Național vizând Dezvoltarea Infrastructurii de Acces de Generație Următoare.
b) Priorități propuse pentru finanțare:
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1. Prin Programul Operațional Competitivate:
a) acțiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA în vederea asigurării
modernizării rețelelor în bandă largă.
2. pentru FEDR:
a) Creșterea peste media UE a accesului gospodăriilor la Internet în bandă largă furnizat la
puncte fixe
b) Extinderea acoperirii rețelei în bandă largă rapidă de cel puțin 30 Mbps – cel mult 100 Mbps
c) Creșterea ratei de pătrundere a conexiunilor în bandă largă la puncte fixe
d) Creșterea ratei de pătrundere a soluțiilor bazate pe fibră optică
e) Creșterea acoperirii serviciilor de comunicare fixă la viteze de peste 100 Mbps.

o Obiectivul tematic nr. 7: Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea
blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore
a) Nevoi de dezvoltare:
a) Îmbunătățirea accesibilității României și a regiunilor sale, precum și conectarea acestora la
piețe, reducând în mod semnificativ obstacolele în calea dezvoltării și diversificarea lor în
contextul MPGT
b) Îmbunătățirea sustenabilității sistemului mixt de transport al României și a atractivității
alternativelor la transportul rutier
c) Îmbunătățirea și modernizarea transportului urban,

vizându‐se decongestionarea

aglomerațiilor urbane.
b) Priorități propuse pentru finanțare:
1. Prin Programul Operațional Marile Proiecte:
a) Dezvoltarea infrastructurii rutiere din cadrul rețelei TEN‐T
b) Dezvoltarea infrastructurii feroviare din cadrul rețelei centrale TEN‐T, în special prin
finalizarea coridoarelor TEN‐T
c) Sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport durabil prin îmbunătățirea siguranței
în trafic în cadrul rețelei TEN‐T pentru toate modurile de transport
d) Creșterea

mobilității

urbane

și

a

serviciilor

pentru

pasageri

prin

dezvoltarea

transportului urban în Regiunea București‐Ilfov, cu accent asupra metroului
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e) Modernizarea și dezvoltarea transportului intermodal în vederea fluidizării traficului de
mărfuri care tranzitează România, precum și a reducerii emisiilor de carbon în zonele urbane
f) Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii fluviale pe Dunăre și pe canalurile navigabile
în vederea promovării unui sistem de transport ecologic
g) Dezvoltarea mobilității regionale prin modernizarea transportului feroviar, inclusiv prin
investiții în infrastructură și achiziții de material rulant
h) Dezvoltarea

aeroporturilor

acolo

unde

se

justifică,

în

vederea

îmbunătățirii

conectivității și pentru sprijinirea mobilității regionale
i) Îmbunătățirea infrastructurii vamale.
2. Prin Programul Operațional Regional:
a) Creșterea accesibilității zonelor urbane localizate în vecinătatea rețelei TEN‐T, prin
construirea și modernizarea legăturilor secundare și terțiare la rețea, inclusiv pasarele, în
vederea eliminării blocajelor și a fluidizării traficului
b) Reabilitarea și reînnoirea sistemelor de transport urban într‐o manieră integrată și
sustenabilă, ceea ce va contribui la îmbunătățirea calității aerului.
3. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală:
a) Dezvoltarea și modernizarea drumurilor județene și comunale în vederea creării de
oportunități, conform priorităților stabilite în planurile de dezvoltare regional.
Rezultate scontate:
1. pentru FC:
a) Scurtarea timpului de deplasare în București
b) Reducerea timpului de staționare în vămi
c) Scurtarea duratei călătoriilor pe calea ferată
d) Creșterea proporției transportului fluvial în cadrul tuturor modurilor de transport
e) Reducerea numărului de accidente și decese pe drumurile publice
f) Reducerea numărului de accidente feroviare.
2. pentru FEDR:
a) Reducerea numărului de accidente
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b) Reducerea poluării provenind de la FEDR transportul urban în zonele urbane
c) Creșterea intermodalității în sectorul transport.
3. pentru FSE:
a) Creșterea eficienței și eficacității guvernanței în sectorul transport.

o 4. Provocarea în materie de dezvoltare – „Resursele”

o Obiectivul tematic nr. 4: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon în
toate sectoarele
Intervențiile din fondurile ESI vor contribui la atingerea obiectivului asumat de către
autoritățile române în baza Planului Național de Reformă, care va asigura reducerea până în
anul 2020 a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin +19% în comparație cu anul 2005,
creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie cu 24%, precum și o
creștere cu 19% (10Mtoe estimate) a eficienței energetice.
a) Nevoi de dezvoltare:
a) Creșterea ponderii energiei generate din surse regenerabile, cu accent în principal asupra
resurselor mai puțin folosite în prezent și care prezintă un interes investițional scăzut.
b) Creșterea securității furnizării de energie prin extinderea și îmbunătățirea rețelelor de
transport și distribuție a energiei, pentru o mai bună integrare a energiei produse din surse
regenerabile.
c) Reabilitarea și extinderea sistemelor moderne și eficiente de termoficare publică acolo unde
acestea s‐au dovedit a fi sustenabile financiar.
d) Asigurarea sechestrării carbonului, în special în agricultură și silvicultură.
e) Creșterea eficienței energetice a fondului public și rezidențial de locuințe și a domeniului
public, inclusiv a iluminatului public.
f) Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului transporturilor, inclusiv a sistemelor de
transport urban și a navelor de pescuit.
g) Exploatarea investițiilor publice în eficiență energetică cu scopul de a crea noi piețe pentru
IMM și întreprinderi sociale, precum și a creării de locuri de muncă suplimentare, mai ales în
zonele mai puțin dezvoltate și zonele rurale ale României.
h) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul agricol.
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b) Priorități propuse pentru finanțare:
a) acțiuni de modernizare și construire de noi capacități de producere a energiei electrice și
termice, în special pentru tipurile de energii regenerabile insuficient utilizate în comparație
cu potențialul existent (în conformitate cu PNAER) și pentru care există un interes
investițional scăzut, în special prin încurajarea generării distribuite (capacități mici și foarte
mici) de către toate tipurile de beneficiari (publici, privați și rezidențiali).
b) acțiuni pentru promovarea investițiilor în soluții de compensare a fluctuațiilor datorate
producerii de energie din surse regenerabile, în special prin încurajarea soluțiilor de stocare
a energiei
c) acțiuni de sprijinire a măsurilor de extindere și modernizare a rețelelor de distribuție a
energiei electrice și termice, în vederea preluării în rețea a energiei din surse regenerabile
d) acțiuni de promovare a cogenerării de eficiență sporită
e) acțiuni de extindere și modernizare a rețelelor de transport a energiei electrice, în vederea
preluării energiei produse din surse regenerabile și a limitării impactului producției
necontrolabile a energiei din surse regenerabile
f) oferirea de consultanță și, acolo unde se justifică, asistență pentru investiții în furnizare
ecologică și în măsuri de eficientizare energetică, precum și în trecerea la o economie cu
emisii scăzute de carbon și rezistentă la schimbările climatice, cu accent deosebit asupra
agriculturii
g) acțiuni de sprijinire a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul afacerilor,
pescuitului, acvaculturii și agriculturii, mai ales prin exploatarea potențialului de
management al terenurilor și de sechestrare a carbonului
h) acțiuni de promovare a investițiilor în atenuarea schimbărilor climatice/îmbunătățirea
eficienței energetice a vaselor de pescuit și a unităților de procesare (cu sprijin FEPAM)
i) acțiuni de îmbunătățire a termoizolației fondului de clădiri rezidențiale și a clădirilor publice,
prioritizate pe baza unei evaluări sistematice care ia în considerare eficiența costurilor ca
urmare a reducerii emisiilor de gază cu efect de seră și beneficiile societății, printre care
combaterea sărăciei energetice și crearea de locuri de muncă.
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j) acțiuni pentru reabilitarea și reînnoirea sistemului de transport în comun în cadrul planurilor
de mobilitate urbană sustenabile, acolo unde acestea vor aduce o contribuție semnificativă
la îmbunătățirea calității aerului și a eficienței energetice, în plus față de creșterea
competitivității locale.
k) acțiuni pentru înlocuirea/îmbunătățirea sistemelor de iluminat de pe domeniul public, mai
ales în zonele urbane
l) acțiuni de creștere a eficienței energetice prin reducerea consumului de energie primară în
agricultură și în procesarea alimentelor
m) facilitarea furnizării și utilizării de surse de energie regenerabile în sectorul agricol (produse
secundare, deșeuri, reziduuri și alte materii prime nealimentare).
Rezultate scontate:
1. pentru FC:
a) Creșterea utilizării surselor de energie regenerabile
b) Creșterea producerii de energie regenerabilă
c) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
d) Creșterea economisirii energetice prin reducerea consumului de energie
e) Creșterea accesului și diversității surselor de finanțare pentru creșterea eficienței energetic
f) Consumul redus de energie în cadrul serviciilor publice și private prin investiții în clădirile
destinate prestării de servicii
g) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor, în special al
transportului urban.
2. pentru FEDR:
a) Reducerea consumului de energie în clădirile rezidențiale și nerezidențiale
b) Reducerea consumului de energie pentru iluminatul public
c) Creșterea eficienței energetice a sistemelor de transport și distribuire a agentului termic
public
d) Creșterea randamentelor generării energiei termice publice.
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3. pentru FEADR:
a) Creșterea utilizării energiei regenerabile prin investiții FEADR în furnizarea și utilizarea
surselor regenerabile de energie, a produselor secundare, a deșeurilor, a reziduurilor și a
altor materii prime nealimentare, în favoarea bioeconomiei
b) Creșterea sechestrării carbonului în sectoarele agricol și forestier
c) Scăderea intensității energetice a României prin investiții FEADR în economisirea de energie
și eficiență energetică în agricultură și în procesarea alimentelor
d) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în zonele din agricultură unde asemenea emisii
au niveluri ridicate.
4. pentru FEMAP:
a) Creșterea eficienței energetice a navelor de pescuit și a unităților de procesare

o Obiectivul tematic nr. 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a
gestionării riscurilor
a) Nevoi de dezvoltare:
b) Îmbunătățirea capacității României de anticipare, prevenire și reacție la situații de extremă
urgență, naturale sau generate de om.
c) Îmbunătățirea adaptabilității României și a capacității sale de rezistență la consecințele
negative ale schimbărilor climatice, în special la incidența crescută a căldurilor extreme, a
secetei și a inundațiilor, în cadrul Strategiei Naționale a României privind Schimbările
Climatice.
d) Îmbunătățirea adaptabilității României și a capacității sale de rezistență la alte riscuri
naturale.
e) Valorificarea investițiilor publice în adaptarea la schimbările climatice pentru a crea noi
piețe, potențial disponibile pentru IMM‐uri și întreprinderi sociale, în special în regiunile mai
puțin dezvoltate și în zonele rurale ale României.
b) Priorități propuse pentru finanțare:
1. Prin Programul Operațional Infrastructura Mare:
a) Completarea sistemului național de identificare și gestionare a riscurilor în cadrul Evaluării
Naționale a Riscurilor
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b) Construirea unei culturi naționale de reducere a riscurilor la dezastre
c) Crearea și îmbunătățirea sistemelor de monitorizare și prevenire a riscurilor în raport cu
riscurile identificate: cutremure, inundații, alunecări de teren, secetă, incendii forestiere,
eroziunea solului și eroziunea zonelor costiere.
2. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală:
a) Consolidarea serviciilor profesionale de răspuns în situații de urgență la nivel național,
pentru a răspunde în cazul unor urgențe naționale sau internaționale majore, inclusiv prin
cooperare transnațională în cadrul strategiilor macroregionale pentru Dunăre și Marea
Neagră
b) Adoptarea de măsuri structurale și non‐structurale pentru reducerea riscurilor și a pagubelor
produse de inundații, secetă și eroziunea solului
c) Consolidarea capacității tehnice și instituționale a SNMSU prin soluții de colaborare între
autorități diferite Acțiunile de întreprins cu precădere în agricultură vor avea în vedere:


crearea unui sistem durabil de irigații și de gestionare a apei, precum și a unor practici de
combatere a schimbărilor climatice.



conservarea solului și a stocului său de carbon prin practici de gestionare a terenurilor,
precum cultivare redusă, culturi de iarnă și plantarea de păduri.



menținerea diversității genetice prin susținerea varietăților locale de culturi și rase de
animale.
Rezultate scontate:
3. pentru FC:

a) Reducerea pierderilor și pagubelor produse de diferite tipuri de dezastre, inclusiv de
inundații, incendii forestiere și secetă recurentă, prin măsuri de prevenire și gestionare a
riscurilor
b) Reducerea expunerii la seisme a populației și teritoriului României
c) Reducerea expunerii la alunecări de teren a populației României
d) Reducerea eroziunii zonei costiere
e) Stabilirea unui nou sistem complex care să acopere toate fazele gestionării riscurilor
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f) Infrastructură și capacități de gestionare a dezastrelor pregătite pentru evaluarea și
gestionarea unor riscuri din ce în ce mai mari.
4. pentru FEADR:
a) Reducerea pierderilor în agricultură cauzate de riscuri.

o Obiectivul tematic nr. 6 Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
a) Nevoi de dezvoltare:
a) Extinderea accesului public la servicii de apă și epurare a apelor uzate, în contextul Directivei
Cadru privind Apa și a planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice incluse în aceasta
b) Facilitarea tranziției de la gestionarea deșeurilor către un sistem condus de piață, bazat pe
ierarhizarea deșeurilor, în contextul Directivei cadru privind deșeurile;
c) Protejarea, conservarea, restaurarea și exploatarea rațională a patrimoniului natural al
României, printre care peisajele, terenurile arabile, pădurile, apele interioare și de coastă,
zonele protejate, biodiversitatea;
d) Dezvoltarea și îmbunătățirea evaluării calității aerului;
e) Abordarea siturilor abandonate și poluate moștenite, precum și gestionarea surselor curente
de poluare;
f) Valorificarea investițiilor publice în protecția mediului pentru crearea de noi piețe, potențial
disponibile IMM‐urilor și întreprinderilor sociale, mai ales în regiunile mai puțin dezvoltare și
în zonele rurale ale României.
g) Exploatarea potențialului turistic și cultural.
b) Priorități propuse pentru finanțare:
1. Prin Programul Operațional Infrastructura Mare
a) extinderea conectării populației la sistemele de alimentare cu apă și la sistemele de
colectare a apelor uzate, inclusiv în zonele rurale
b) dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor și a serviciilor aferente, bazate pe
ierarhia deșeurilor – reutilizare, reciclare, valorificare energetică și eliminare
c) investiții noi/actualizate în sectorul deșeurilor și al energiei; reducerea consumului de
resurse naturale prin creșterea proporției de deșeuri reciclate, precum și prin promovarea
unei utilizări mai eficiente a resurselor; promovarea deșeurilor ca materii prime/subproduse
secundare
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d) protejarea biodiversității prin dezvoltarea planurilor de gestionare și investiții în acțiuni de
restaurare și conservare
e) dezvoltarea și îmbunătățirea evaluării calității aerului în concordanță cu dispozițiile Directivei
2008/50/EC și luând în considerare dispozițiile Directivei INSPIRE (metadate despre calitatea
aerului și emisiile atmosferice).
2. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurala:
a) restaurarea, păstrarea și îmbogățirea ecosistemelor dependente de agricultură și silvicultură
b) investiții publice în protecția mediului în vederea creării de noi piețe, potențial disponibile
IMM‐urilor și întreprinderilor sociale, mai ales în regiunile mai puțin dezvoltare și în zonele
rurale ale României.
3. Prin Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime:
a) restaurarea și conservarea biodiversității

marine

și

a apelor interioare

în

cadrul

pescuitului durabil, acvaculturii și activităților de colectare a datelor și de control
promovarea activităților de pescuit durabil în apele maritime și interioare și a activităților
durabile în cadrul fermelor de acvacultură.
4. Prin Programul Operațional Regional:
a) reabilitarea siturilor abandonate și poluate, inclusiv prin lucrări de decontaminare pentru
reutilizarea lor economică
b) protejarea și valorificarea durabilă a siturilor naturale, restaurarea și valorificarea
patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea potențialului turistic local specific, reabilitarea
zonelor istorice urbane, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, măsuri de ecologizare
urbană (inclusiv reabilitarea siturilor industriale poluate).
Rezultate scontate:
1. pentru FC:
a) Creșterea accesului populației la apă potabilă
b) Creșterea proporției populației conectată la sistemele de canalizare
c) Creșterea capacității instituționale în sectorul de mediu prin crearea unui sistem adecvat de
monitorizare a micropoluanților/ micro‐contaminanților din apă, aer și sol
d) Creșterea calității surselor de apă
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e) Creșterea colectării selective a deșeurilor
f) Creșterea proporției depozitelor de deșeuri conforme ca parte a Sistemului Integrat de
Gestionare a Deșeurilor
g) Reducerea pierderii biodiversității
h) Adoptarea și implementarea planurilor de management Natura 2000
i) Reducerea numărului de puncte cu ape subterane contaminate.
2. pentru FSE:
a) Creșterea capacității instituționale în sectorul de mediu prin crearea unui sistem FSE adecvat
de monitorizare a calității apei
b) Adoptarea și implementarea planurilor de management Natura 2000.
3. pentru FEDR:
a) Creșterea numărului de situri industriale nefolosite rehabilitate.
4. pentru FEADR:
a) Restaurarea și păstrarea biodiversității pe terenurile arabile și forestiere
b) FEADR Scăderea abandonului activităților agricole
c) Creșterea utilizării mai eficiente a apei în agricultură.
5. pentru FEMAP:
a) Reducerea vulnerabilității mediului marin
b) Creșterea diversității speciilor crescute prin activități de acvacultură.

o 5. Provocare în materie de dezvoltare – „Administrația și guvernarea”
În cadrul acestei provocări, inclusă în OT 11 și OT 2, investițiile din fonduri ESI se vor utiliza în
scopul obținerii unui mediu instituțional optim și pentru furnizarea de servicii publice de
calitate de către administrație și sistemul judiciar, în sprijinul eforturilor generale de
îmbunătățire a creșterii economice, a competitivității și a calității vieții. Printre elementele
cheie pentru investițiile FESI s‐au evidențiat următoarele: transparență și integritate,
eficiența și eficacitatea administrației și a sistemului judiciar, precum și orientarea către
nevoile cetățenilor și ale întreprinderilor, inclusiv prin reducerea poverii administrative; e‐
_____________________________________________________________________ 210

Guvernare și justiție, capacitatea de dezvoltare, coordonare și implementare, monitorizare și
evaluare a politicilor la toate nivelele de guvernare, precum și profesionalismul și motivarea
resurselor umane din administrație și sistemul judiciar (capacitate instituțională).

o Obiectivul tematic nr. 11 Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică
eficientă
a) Nevoi de dezvoltare:
a) crearea unui sistem eficient de activități finanțate public de planificare, asumare și achiziții,
inclusiv partea finanțată de FESI în vederea urmăririi obiectivelor de dezvoltare a României.
b) reformarea politicilor publice, îmbunătățirea procesului de reglementare și guvernare,
transparență și accesibilitate în administrația publică
c) consolidarea capacității administrative și financiare la nivel național, regional și local pentru
realizarea unor acțiuni destinate îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare ale României.
d) dezvoltarea și implementarea unitară și pe termen lung a strategiilor și politicilor de resurse
umane
e) creșterea eficienței și transparenței și scăderea birocrației în cadrul administrației publice, în
vederea diminuării sarcinii asupra întreprinderilor și cetățenilor și îmbunătățirii reputației
publice.
f) creșterea și eficientizarea cooperării și coordonării între instituțiile implicate în gestionarea
resurselor umane de la nivel central și local
g) îmbunătățirea serviciilor publice accesibile cetățenilor din toate grupurile sociale pe întreg
teritoriul României
h) creșterea eficienței, transparenței, accesibilității și consecvenței sistemului judiciar
i) dezvoltarea sistemului de cadastru și carte funciară.
b) Priorități propuse pentru finanțare:
1. Prin Programul Operațional Capacitate Administrativă:
a) sprijinirea consolidării capacității și eficienței instituționale a autorităților administrației
publice centrale și locale, în special consolidarea capacității și îmbunătățirea stabilității
corpului de personal implicat în gestionarea fondurilor ESI la nivel central și la nivelul
beneficiarilor.
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b) sprijinirea consolidării accesibilității, eficienței și calității serviciilor publice, inclusiv prin
prestarea acestora de către sectorul privat sau întreprinderile sociale
c) sprijinirea reformării procesului de elaborare de politici publice (colectarea datelor, analiză,
planificare strategică și monitorizare), a culturii administrative și a proporționalității între
reglementare și guvernanță.
d) sprijinirea consolidării profesionalismului, a integrității, a progresiei profesionale și a
remunerației pe baza meritelor în sistemul public
e) crearea de standarde ocupaționale pentru funcționarii publici și a unui sistem de salarizare
echitabil
f) dezvoltarea și implementarea unor procese și proceduri clare, transparente, uniforme și
cuprinzătoare pentru recrutarea, selecția și evaluarea funcționarilor publici
g) elaborarea, introducerea și susținerea utilizării sistemelor și instrumentelor de management,
monitorizare și evaluare pentru îmbunătățirea performanței instituțiilor publice și a
funcționarilor publici, precum și pentru schimbarea culturii organizaționale
h) sprijin pentru consolidarea capacității administrative de gestionarea și implementare a unor
programe și politici de formare
i) elaborarea și implementarea de mecanisme pentru creșterea complementarității între
instituții și eliminarea dublării competențelor în domeniul managementului resurselor
umane
j) sprijin pentru îmbunătățirea capacității organizaționale și administrative a instituțiilor
judiciare, inclusiv prin aplicarea recomandărilor adecvate din cadrul Mecanismului de
Cooperare și Verificare.
k) dezvoltarea de instrumente și aplicații IT pentru consolidarea monitorizării și controlului
carierei resurselor umane (la nivel administrativ central și local) și pentru intensificarea
utilizarea acestora.
2. Prin Programul Operațional Regional:
a) sprijinirea creării unui sistem național al cadastrului care să ofere siguranță titlului de
proprietate, promovarea reformei funciare și gruparea eficientă a terenurilor pentru
susținerea obiectivelor de dezvoltare a României.
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Rezultate scontate:
1. pentru FSE:
a) Consolidarea capacității administrative și financiare a instituțiilor publice prin politici
eficiente de resurse umane, coordonare îmbunătățită a responsabilităților intra‐sectoriale,
eficiență crescută a utilizării resurselor și sisteme îmbunătățite de control al achizițiilor
publice
b) Îmbunătățirea politicilor publice și a procesului de reglementare prin reformarea proceselor
de elaborare a politicilor publice și a sistemelor de planificare strategică, precum și prin
asigurarea proporționalității reglementărilor
c) Creșterea calității și accesibilității serviciilor publice prin reducerea discrepanțelor dintre
zonele urbane și cele rurale, precum și în cazul regiunilor și zonelor mai puțin dezvoltate și
prin reducerea sarcinii asupra sectorului întreprinderilor și asupra cetățenilor
d) Consolidarea culturii organizaționale în cadrul administrațiilor publice, a eticii, a
transparenței și a integrității.
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Capitolul IX
Măsuri din Planul Național de Dezvoltare Rurală pentru Unități Administrativ Teritoriale
M 07 ‐ Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale (articolul 20)
Temei juridic
Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la
ariile de intervenție și la obiectivele transversale
Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic,
social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, resurselor naturale și umane pe care
le deţin.
În conformitate cu definiţia naţională, zona rurală din România cuprinde 2.861 comune care
acoperă 87, 5% din teritoriu și 45% din populaţie. Dezvoltarea economică şi socială durabilă
a zonei rurale este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale şi serviciilor de
bază existente. Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element
care menţine decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane din România şi care,
cu atât mai mult, reprezintă o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio‐
economice a zonelor rurale. Zonele rurale sunt caracterizate de populaţie în curs de
îmbătrânire şi puternică tendinţă de emigrare, în special a tinerilor.
În analiza nevoilor au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea
spațiului rural românesc:
 dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale;
 crearea de locuri de muncă în mediul rural;
 conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;
 reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.
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După cum se precizează și în Acordul de Parteneriat, aceste nevoi au fost identificate (în
cadrul obiectivului tematic 9), astfel că prin intermediul FEADR se urmărește reducerea
riscului de sărăcie în zonele rurale prin investiții în infrastructura la scară mică privind
drumurile, apă/apă uzată, educație, patrimonial cultural precum și creșterea accesului
populației rurale la infrastructura de bază și servicii.
Dezvoltarea infrastructurii de bază
Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu
apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt
necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, accesibilitatea și, în
general, condiții optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru
dezvoltarea unei economii rurale competitive.
La nivelul anului 2011, România dispunea de o rețea de drumuri comunale (cu o lungime de
31.639 km) din care 48% erau drumuri pietruite şi 29% drumuri de pământ (fiind de multe
ori impracticabile în perioadele cu precipitaţii).
În ceea ce privește accesul la reţelele de distribuţie a apei/apei uzate, acesta rămâne redus
în comparație cu mediul urban (astfel pentru rețeaua de distribuție a apei potabile 70, 29%
față de 99%; iar pentru rețeaua de canalizare 21, 53% față de 96, 9%).
Chiar dacă în ultimii ani, infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, alimentare cu apă
și infrastructura de apă uzată) a fost susținută din fonduri naționale și europene, este încă
subdezvoltată împiedicând creșterea economică și ocuparea forței de muncă.
În urma nevoilor identificate, pentru noua perioadă de programare se are în vedere
înființarea sau, după caz, îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare cu apă/apă
uzată/tratare a apei reziduale în vederea respectării angajamentelor de ţară în conformitate
cu Directiva 91/271/CEE și a rețelei de drumuri de interes local, întrucât acestea, împreună,
pot contribui la eforturile comune de asigurare a unei dezvoltări durabile în comunităţile
rurale. Sistemele existente de rețele de alimentare cu apă/apă uzată sunt adeseori
caracterizate de un management al apelor ineficient, cu un nivel mare de pierderi. Aceste
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pierderi au ca efecte secundare: consumul suplimentar de energie și apă, deteriorarea
calității apei potabile precum și poluarea apelor subterane în cazul rețelei de apă uzată.
Pentru o dezvoltare unitară şi coerentă a zonelor rurale și reducerea riscului de finanțare a
unor investiții fragmentate, în ceea ce privește infrastructura de drumuri și infrastructura de
apă/apă uzată, vor fi prioritizate acele investiții care vin în completarea celor finanțate prin
POS Mediu și/sau POIM, precum și a celor care au în vedere conectivitatea drumurilor și
rolul multiplu al acestora către diverse căi de transport.
Rezultatul acestor investiții va fi o infrastructură rutieră de interes local și o infrastructură de
apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și
economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale.
Infrastructura educațională/socială nu are capacitatea de a susține un nivel decent de
educaţie și îngrijire a copiilor antepreșcolari și școlari.
Facilitățile legate de educația preșcolară (grădinițe) se confruntă cu un deficit major în ceea
ce privește infrastructura, astfel că, procentul de acoperire cu grădinițe în mediul rural, era
de doar 7, 44% din numărul total de grădinițe înregistrat la nivel național în anul școlar 2012‐
2013.
În ceea ce privește gradul de instruire al fermierilor, comparativ cu numărul mare de ferme,
în România se constată un număr mic de fermieri instruiți, un aspect puternic influențat de
scăderea absolvenților de învățământ secundar cu profil agricol. Astfel, numărul unităților de
învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția
mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol a scăzut în ultimii 15 ani cu peste 80%,
în 2011 fiind înregistrate în mediul rural 34 unități de învățământ secundar superior, filiera
tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului, acestea nefiind modernizate și
dotate corespunzător. Lipsa unei pregătiri de specialitate corespunzătoare, a interesului
tinerilor pentru studii medii în domeniul agricol, în contextul intensificării practicării
agriculturii în zonele rurale, duc la un management deficitar al exploatațiilor agricole și
la adâncirea sărăciei cu care zonele rurale se confruntă deja.
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Totodată, infrastructura socială actuală nu are capacitatea de a susține un nivel decent de
trai în zonele rurale. Întâlnim un deficit major în ceea ce privește posibilitățile oferite îngrijirii
copiilor antepreșcolari, respectiv un număr scăzut al creșelor existente în rural. Astfel, la
nivelul anului 2011 din totalul de 295 creșe, doar 1% se aflau în mediul rural, în contextul în
care, din totalul copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 4 ani, 45, 5% erau înregistraţi în mediul
rural.
În ceea ce privește facilitățile de tip after‐school în mediul rural, accesul școlarilor la activități
educaționale în afara curriculei școlare precum și la activități recreative, se constată un
deficit substanțial, inegalitățile de șanse între copii de aceeași vârstă din mediul urban și
rural sunt multiple și au ca numitor comun atât lipsurile materiale ale familiei cât şi accesul
precar la servicii de educație și de protecție socială.
Astfel, pentru diminuarea discrepanțelor existente între mediul urban și rural care determină
un impact deosebit de negativ și inechitate privind oportunitățile de dezvoltare se impune
necesitatea continuării efortului de a sprijini dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
educaționale în mediul rural, în vederea facilitării accesului la infrastructura educațională cu
profil agricol în zonele rurale precum și a accesului la servicii sociale și de îngrijire a copilului.
Intervențiile în mediul rural în susținerea infrastructurii sociale de tip after‐school și a acelei
educaționale, de tip grădiniță, contribuie atât la diminuarea discriminării privind accesul pe
piața muncii a femeilor, cât și creșterea nivelului de educație a minorităților naționale și a
populației rurale, conducând astfel la asigurarea egalității de șanse și evitarea desegregării.
Investițiile vor fi realizate în conformitate cu strategia de dezvoltare națională/regională/
județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții și în conformitate cu
cerințele pieței forței de muncă agricole, astfel contribuind la incluziunea pe piața muncii și
totodată dezvoltare economică.
Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural respectiv realizarea de investiții
pentru

conservarea

patrimoniului

cultural

de

interes

local,

de

clasă

B și

modernizarea căminelor culturale din spațiul rural.
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Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă sursă de dezvoltare locală şi
este caracterizată de un patrimoniu cultural material și imaterial divers. Pentru a păstra
nealterată moștenirea rurală și identitatea națională şi pentru a le valorifica pe post de
instrument de dezvoltare economică locală, în următoarea perioadă de programare vor fi
sprijinite acțiuni de protejare a patrimoniului cultural de interes local, clădiri și monumente
de patrimoniu identificate conform Legii 422/2001, în grupa B ‐ monumentele istorice
reprezentative pentru patrimoniul cultural local, inclusiv așezăminte monahale.
O parte integrantă a moștenirii culturale o reprezintă și așezămintele monahale. De‐a lungul
vremii, acestea s‐au constituit în centre de acumulare și diseminare a valorilor culturale,
prin prezervarea culturii și transmiterea ei generațiilor următoare. Așezămintele monahale
din România au ca specific păstrarea identităţii şi tradiţionalității naţionale prin practicile
meșteșugărești, culinare și agricole, dar și prin conservarea stilurilor arhitecturale specifice
regiunilor în care sunt construite. Din numărul total de 18.439 al unităţilor de cult din
România, doar 276 (1, 5%) sunt mănăstiri, 74 (0, 4%) sunt schituri, iar aproape jumătate din
mănăstirile din România (49, 3%) şi peste 56% din schituri sunt monumente istorice.
În plus, determinarea identității socio‐culturale necesită luarea în considerare a unor factori
cum ar fi educația și accesul la cultură. Astfel, o componentă importantă a vieții sociale este
și cea culturală, domeniu care poate contribui la creșterea gradului de atractivitate a satului
pentru populația tânără. Având în vedere starea avansată de degradare precum și dotările
nesatisfăcătoare, numeroase cămine culturale, deși beneficiază de un sediu propriu, fiind în
proprietatea comunelor, nu şi‐au mai putut desfăşura activitatea. Astfel, se impune,
modernizarea și dotarea căminelor culturale.
Legătura măsurii cu nevoile
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la rezolvarea nevoilor, privind:
„Infrastructură de bază și servicii adecvate în zonele rurale” (020), „Patrimoniul local
conservat” (022), „Modernizarea infrastructurii de învățământ agricol” (026) și nevoia de
Infrastructură de bază și servicii adecvate în localitățile rurale din bazinele pomicole (12)
identificată în secțiunea 4.2 a Subprogramului Tematic Pomicol (STP).
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Pentru a răspunde nevoilor identificate, operațiunile vor fi desfăşurate în cadrul a două sub‐
măsuri:
 investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în mediul
rural;
 investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural în mediul rural.
Contribuţia măsurii la domeniile de intervenţie
DI 6B ‐ Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
Sprijinul acordat prin sub‐măsura 7.2, prin investițiile de înființare, extindere și îmbunătățire
a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investiții de înființare, extindere,
îmbunătățire a infrastructurii de apă/apă uzată în localitățile rurale din aglomerările între
2.000 – 10.000 l.e., investiții în infrastructura educațională și socială, va contribui
la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural‐urban.
Sprijinul acordat prin submăsura 7.6 ce are în vedere susținerea investițiilor de restaurare,
conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor
monahale inclusiv a așezămintelor culturale – cămine culturale, contribuie la punerea în
valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la
creșterea nivelului de trai în zonele rurale şi la o dezvoltare locală durabilă.
Efecte secundare:
Nu e cazul.
Contribuția la temele orizontale
Mediu și climă
În vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale, în sensul unei mai bune înţelegeri a
asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările climatice, investițiile
în infrastructură de apă/apă uzată în sistem centralizat, vor contribui la: îmbunătățirea
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calității apei potabile, reducerea pierderilor de apă din sisteme învechite precum și a poluării
cauzate de încărcătura organică biodegrabilă din gospodăriile rurale.
Inovare
Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de bază, în special, a celei rutiere, a sistemului de
alimentare cu apă şi canalizare, este esenţial pentru dezvoltarea economică a zonelor rurale.
O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor din mediul rural să se dezvolte şi
încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea, existenţa unei infrastructuri
educaţionale funcţionale permite formarea de generaţii tinere bine pregătite, deschise spre
noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în zonele rurale.

Domeniul de aplicare, nivelul sprijinului, beneficiarii eligibili și, dacă este relevant,
metodologia de calcul al cuantumului ratei sprijinului, cu defalcare în funcție de submăsură
și/sau tipul operațiunii în cazul în care este necesar. Pentru fiecare tip de operațiune,
specificarea costurilor eligibile, a condițiilor de eligibilitate, a cuantumurilor și a ratelor de
sprijin aplicabile și a principiilor în ceea ce privește stabilirea criteriilor de selecție
7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Submăsură:


7.2 ‐ Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor
de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse
regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei

Descrierea tipului operațiunii
În cadrul acestei submăsuri vor fi sprijinite investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii de
bază la scară mică în vederea unei dezvoltări economice durabile și a reducerii sărăciei în
spațiul rural.
Scopul sprijinului acordat prin măsură este pentru creșterea numărului de locuitori din
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zonele rurale care beneficiază de infrastructură de bază îmbunătățită.
Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport:
a) Investiții în active corporale:
Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată:
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă;
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată;
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.
Infrastructură educațională:
 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara
incintei școlilor din mediul rural;
 extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar
superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a
școlilor profesionale în domeniul agricol.
Infrastructură socială:
 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de
tip after‐school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural.
b) Investiții în active necorporale:
 costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri
imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în
limita valorii de piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și
consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu,
inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj, și în limita a 5% pentru
proiectele care prevăd simpla achiziție
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Acțiuni neeligibile
 Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub
incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu;
 Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care fac parte
din aglomerări sub 2.000 l.e.;

Tip de sprijin
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.
45(4) și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013.

Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane
Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman
R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.
R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și
de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
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R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
Legislație Națională
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor
profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și
durata de școlarizare;
Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ‐ republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;

Beneficiari
 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 ONG‐uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și
infrastructură de tip after‐school).
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Costuri eligibile
Cheltuieli eligibile* specifice
Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă
uzată:
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale
care fac parte din aglomerări între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități
rurale care fac parte din aglomerări între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.
Pentru proiectele de infrastructură educațională/socială:
 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara
incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică
o recomandă;
 extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar
superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a
școlilor profesionale în domeniul agricol;
 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de
tip after‐school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv
demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.
*Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1.
Cheltuieli neeligibile* specifice:
 Contribuția în natură;
 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
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*Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1.

Condiții de eligibilitate
Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
sub‐măsură;
 Investiția să se realizeze în spațiul rural;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/
regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic
al acesteia;
 Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități rurale
care fac parte din aglomerări între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;
 Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master
Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;
 Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul
Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru
soluția de funcționare;
 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu
împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;
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Alte angajamente
În situația în care comuna nu este membră a unei ADI de utilitate publică, înființată pentru
asigurarea operării serviciului de apă/apă uzată, iar comuna optează pentru cedarea
investiției către Operatorul Regional, cu acordul părților, Operatorul Regional va prelua
investiția cu toate obligațiile contractuale ale beneficiarului FEADR.

Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție
Principii generale
 Principiul prioritizării tipului de investiții în sensul prioritizării investițiilor în
infrastructura de apă/apă uzată;
 Principiul gradului de acoperire a populației deservite.
Principii specifice pentru investițiile în drumuri
 Principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte
căi de transport;
 Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor
turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri
europene.
Principii specifice pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată
 Principiul prioritizării investițiilor care vin în completarea celor finanțate prin POS
Mediu și/sau POIM.
Principii specifice pentru investițiile în infrastructura aferentă serviciilor educaționale și
sociale
 Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio‐
economică a zonei determinată în baza studiilor de specialitate – Studiu privind
stabilirea potențialului socio‐economic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de către
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MADR;
Principiile de selecție vor fi suplimentar detaliate în legislația națională subsecventă și vor
avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul
egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
De asemenea, principiile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din
România, ponderea criteriilor de selecție realizându‐se în funcție de evoluția programului și
nivelul de dezvoltare al sectoarelor prioritare identificate în strategia programului.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG‐uri care
sunt negeneratoare de venit, de până la 100% în cazul proiectelor de apă/apă uzată, sub
rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși:
 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin
(infrastructură de drumuri, apă sau apă uzată);
 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii
integrate de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei
infrastructuri;
 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte
care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă/comună/tip de
sprijin.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG‐uri şi
care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip
after‐school) și nu va depăși 100.000 euro.
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Sprijinul pentru proiectele generatoare de profit se va acorda conform R (UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3
ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000
Euro/beneficiar.
Alocarea financiară a submăsurii 7.2. ‐ Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de
bază la scară mică este de 85% din alocarea totală a măsurii.

Posibilitatea de a verifica și a controla măsurile și/sau tipurile de operațiuni
Riscul (riscurile) în implementarea măsurilor
‐

Măsuri de atenuare
‐

Evaluarea globală a măsurii;
‐

Metodologia de calculare a cuantumului sprijinului, dacă este relevant
Nu se aplică.

Informații suplimentare specifice operațiunii
Definirea infrastructurii la scară mică, inclusiv infrastructura turistică la scară mică
menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Infrastructura la scară mică: se defineşte ca o investiție realizată în infrastructura locală din
spațiul rural, clasificată în funcție de domeniu și aplicabilitate, după cum urmează:
 infrastructura rutieră: drumuri de interes local (drumuri comunale, drumuri vicinale,
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străzi din interiorul localităților) din spațiul rural, definite conform legislației
naționale în vigoare;
 infrastructură de apă/apă uzată: rețea publică de apă/apă uzată din localitățile rurale
care fac parte din aglomerări între 2.000 – 10.000 locuitori echivalenți (l.e.);
 infrastructura educațională/socială: infrastructura cu impact direct asupra populației
din mediul rural pe diverse segmente educaționale (preșcolar‐grădinițe, învățământul
secundar superior filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și
școli profesionale în domeniul agricol) și sociale (antepreșcolar‐creșe, infrastructură
de tip after‐school).
Prin sub‐măsura 7.2 vor fi sprijinite investițiile în drumurile publice de interes local (drumuri
comunale, drumuri vicinale, străzi din interiorul localităților) care aparțin proprietății publice
a comunei în timp ce prin sub‐măsura 4.3 vor fi sprijinite investițiile pentru drumurile de
acces la fermă (drumuri de exploatare).
Dacă este cazul, o derogare specifică pentru a permite sprijinirea unei infrastructuri la scară
mai mare pentru investiții în bandă largă și în energia din surse regenerabile.
Nu se aplică – Prin această sub‐măsură nu sunt sprijinite investiții în infrastructura de
broadband și investiții pentru producere de energie din surse regenerabile.
Informații privind aplicarea perioadei de grație menționate la articolul 2 alineatul (3) din
Regulamentul delegat nr. 807/2014.
Nu se aplică ‐ Prin submăsură nu sunt sprijinite investiții în infrastructura pentru energia din
surse regenerabile care consumă sau produc energie.
Definirea pragurilor menționate la articolul 13 litera (e) din [AD DR ‐ C(2014)1460]
Nu se aplică ‐ În cadrul submăsurii nu sunt sprijinite investițiile în infrastructura pentru
producerea energiei regenerabile folosind bioenergie.
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7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Submăsură:


7.6 ‐ Sprijin pentru studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și
modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor al peisajelor rurale și al
siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe,
precum și acțiuni de sensibilizare ecologică

Descrierea tipului operațiunii
Această sub‐măsură va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi
modernizare, obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale
inclusiv a așezămintelor culturale‐ cămine culturale. Investițiile vor avea un impact pozitiv
asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.
Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor are drept scop stimularea activităţilor
de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la
atractivitatea zonelor rurale.
Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport:
a) Investiții în active corporale pentru:
 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural
imobil de interes local de clasă B:
 construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor
monahale de clasă B;
 restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;
 modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.
b) Investiții în active necorporale:
Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile
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și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii
pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile
pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de
fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele
care prevăd și construcții‐montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla
achiziție.

Tip de sprijin
 Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții
echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013.

Trimiteri la alte acte legislative
Legislație UE
‐Legislație Națională
LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale ‐ republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;
LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al
cultelor cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi
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inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 143/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiari
 Comunele definite conform legislației în vigoare;
 ONG‐uri definite conform legislației în vigoare;
 Unități de cult conform legislației în vigoare;
 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective
de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

Costuri eligibile
Cheltuielile eligibile* specifice:
 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural
imobil de interes local de clasă B;
 construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor
monahale de clasă B;
 restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;
 modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.
*Cheltuielile eligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1
Cheltuieli neeligibile* specifice:
 Contribuția în natură;
 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.
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*Cheltuielile neeligibile generale sunt prevăzute în secțiunea 8.1

Condiții de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/
regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsură;
 Investiția să se realizeze în spațiul rural;
 Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la
finalizarea acesteia;
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani, de la ultima plată.

Principii în ceea ce privește stabilirea de criterii de selecție
Pentru investițiile de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de interes local
 Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale
cu potențial de dezvoltare turistic;
 Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio‐culturale
desfășurate.
Pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale
 Principiul gradului de deservire a populației, inclusiv potențialul turistic al localității
rurale;
 Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio‐culturale
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desfășurate.
Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în legislația națională subsecventă și vor
avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul
egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
De asemenea, principiile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din
România, ponderea criteriilor de selecție realizându‐se în funcție de evoluția programului și
nivelul de dezvoltare al sectoarelor prioritare identificate în strategia programului.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va
depăși 500.000 euro (cu excepția investițiilor în căminele culturale unde sprijinul
nerambursabil nu va depăși 200.000 euro).
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit și nu va depăși 200.000 euro.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de profit se va acorda conform R (UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3
ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000
Euro/beneficiar.
Alocarea financiară a submăsurii 7.6. Investiţiile asociate cu protejarea patrimoniului cultural
reprezintă 15% din alocarea totală a măsurii.
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Posibilitatea de a verifica și a controla măsurile și/sau tipurile de operațiuni
Riscul (riscurile) în implementarea măsurilor;
‐

Măsuri de atenuare;
‐

Evaluarea globală a măsurii;
‐

Metodologia de calculare a cuantumului sprijinului, dacă este relevant;
Nu se aplică.

Informații suplimentare specifice operațiunii
Definirea infrastructurii la scară mică, inclusiv infrastructura turistică la scară mică
menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Nu se aplică.
Dacă este cazul, o derogare specifică pentru a permite sprijinirea unei infrastructuri la scară
mai mare pentru investiții în banda largă și în energia din surse regenerabile
Nu se aplică.
Informații privind aplicarea perioadei de grație menționate la articolul 2 alineatul (3) din
Regulamentul delegat nr. 807/2014
Nu se aplică.
Definirea pragurilor menționate la articolul 13 litera (e) din [AD DR ‐ C(2014)1460]
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Nu se aplică.

Posibilitatea de a verifica și a controla măsurile și/sau tipurile de operațiuni
Riscul (riscurile) în implementarea măsurilor
 Riscurile generale identificate pentru implementarea Măsurii 7 vizează următoarele
aspecte: proceduri inadecvate de verificare și control precum și aplicarea incorectă a
prevederilor acestora,

proceduri neadecvate și documentații de atribuire

nerelevante pentru eficiența procedurilor de licitație pentru beneficiarii publici și
privați precum și posibile întârzieri în lansarea procedurilor de achiziții publice,
neaplicarea de sancțiuni în situațiile de întârziere înregistrate în implementarea
proiectelor, criterii de selecție dificil de evaluat pentru o selecție corespunzătoare a
solicitanților și un sistemul IT neadecvat;
 Beneficiarii nu respecta legislația aferenta achizițiilor publice.

Măsuri de atenuare
În vederea îmbunătăţirii implementării măsurii şi reducerii riscurilor următoarele acțiuni
corespondente riscurilor identificate sunt planificate:
 elaborarea de proceduri clare și detaliate și eficientizarea sistemelor de control în
toate fazele de verificare a unui proiect prin: elaborarea de proceduri cu fișe de
verificare pentru toate acțiunile ce concură la plata unui proiect, evaluare, selectare,
contractare, achiziții și autorizare plăți, eșantioane de supraveghere a structurilor
teritoriale și delegate, controlul la fața locului, sistemul de contestații care permite o
verificare a modului de aplicare a procedurilor, controale prin eșantion atât în
perioada de implementare a proiectelor cât și ex‐post;
 Implementarea la nivelul procedurilor de achiziții publice derulate în cadrul PNDR a
măsurilor prevăzute în planul de acțiune privind condiționalitatea ex‐ante referitoare
la achizițiile publice prevăzute în anexa capitolului 6 cu accent asupra asigurării
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cadrului legal și instituțional necesar, a consolidării capacității administrative și a
asigurării mecanismelor corespunzătoare de derulare a procedurilor de achiziții
publice.
 realizarea mai multor verificări legate de implementarea proiectelor în corelare cu
etapele de implementare a proiectelor;
 elaborarea documentațiilor standard de către Agenția de plată pentru a fi utilizate
de către beneficiarii publici. Astfel, vor fi realizate formate de documentații de
atribuire în care cerințele de calificare și factorii de evaluare şi proporţionalitate vor fi
predeterminate. Pentru beneficiarii privați se revizuiesc procedurile referitoare la
achiziții în sensul clarificării elementelor necesare în documentațiile de atribuire,
publicarea acestora în sistemul informatic pentru o mai bună informare cu privire la
cerințele procedurii de achiziție. Respectarea lor din partea solicitanților și prin
urmare verificarea acestora de către Agenția de plată va asigura punerea în aplicare a
principiilor economicităţii, eficienţei, eficacităţii, transparenţei. Autoritatea de
Management va asigura elaborarea unor proceduri adecvate ale căror prevederi să
asigure conformitatea cu această cerință.
 Agenția de plată va verifica criteriile de selecție și de încredințare utilizate de
beneficiari înaintea lansării procedurilor de achiziții publice. După anunțul câștigării
ofertei, agenția de plată va verifica oferta câștigătoare cât și cele necâștigătoare.
Agenția de plată va verifica dacă oferta câștigătoare este cuantificabilă și realistă, mai
ales din perspectiva perioadei de execuție. Controalele vor fi întărite cu privire la
posibilele legături ale beneficiarilor și furnizorilor de bunuri/servicii prin consultarea
Registrului Național al Comerțului (RECOM).
 se vor desfășura campanii de informare pentru beneficiarii FEADR cu privire la
iregularități și bune practici de achiziții publice.
 stabilirea unor criterii clare și transparente de selecție a solicitanților în vederea
evitării neregulilor și informarea acestora prin intermediul ghidurilor, pliantelor, site‐
uri web și alte acțiuni
 sistemul IT existent la nivelul Agenției de plată se va actualiza și optimiza cu noile
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fluxuri administrative și măsurile PNDR 2014‐2020 și vor fi introduse chei de control
specifice.

Evaluarea globală a măsurii;
În perioada 2007‐2013, principalele probleme identificate în implementarea Măsurii 322
”Renovarea, dezvoltarea satelor și îmbunătăţirea moştenirii rurale ” au fost legate de:
 procedurile de achiziție publică, respectiv complexitatea acestui proces, fapt ce a
condus la întârzieri în implementarea proiectelor, selecția proiectelor;
 corelarea tipurilor de investiții pentru proiecte integrate.
Pe baza analizei rezultatelor controlului efectuat asupra măsurii 322, în vederea evitării
problemelor întâmpinate, pentru perioada de programare 2014‐2020 au fost luate
următoarele măsuri:
 au fost revizuite procedurile de achiziții pentru beneficiarii publici în sensul solicitării
unor cerințe clare în documentațiile de atribuire, precum și a controalelor efectuate
de către AFIR în scopul de a eficientiza procesul de achiziții publice; acțiuni similare
au fost întreprinse și pentru beneficiarii privați.
 criteriile de selecție care vor fi detaliate în cadrul legislativ național (ghiduri,
proceduri) vor avea o mai mare doză de acuratețe, vor fi mai clare și verificabile;
 a fost eliminată posibilitatea de a aplica proiecte integrate (care să prevadă investiții
din mai multe tipuri de operațiuni: ex. infrastructură socială și infrastructură apă/apă
uzată) deoarece puteau fi prioritizate proiecte care aveau ca și componentă
infrastructura socială fără a fi majoritară la nivel de proiect.
Cu privire la aspectele referitoare la investițiile pentru protejarea patrimoniului cultural de
interes local, principala problemă identificată a fost legată de necorelarea punctajului
acordat pentru criteriul de selecție referitor la proiectele care promovau investiții în scopul
conservării specificului local și a moștenirii culturale, cu valoarea acestui tip de investiții.

_____________________________________________________________________ 238

Pentru perioada 2014‐2020, a fost aleasă o altă abordare, în sensul sprijinirii acestui tip de
investiții printr‐o submăsură separată, cu o alocare specifică.
Pentru o bună acoperire teritorială din punct de vedere al tipurilor de acţiuni şi al
potenţialilor beneficiari, inclusiv a facilitării accesului acestora la diverse fonduri, iar pe de
altă parte pentru asigurarea unui sistem eficient de implementare care să conducă la o bună
administrare şi în final la o dezvoltare echilibrată şi durabilă în elaborarea PNDR, s‐a urmărit
asigurarea demarcării şi complementarităţii între FEADR şi alte fonduri.
De asemenea, măsura vizează tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a
resurselor financiare și direcționarea sprijinului în conformitate cu prioritățile Uniunii în
materie de dezvoltare rurală.
Măsura

7

creează

premisele

îndeplinirii

priorităților

identificate

în

strategie

privind îmbunătățirea infrastructurii la scară mică din mediul rural precum și protejarea
patrimoniului și moștenirii culturale din mediul rural.
În urma analizei realizate de AM și Agenția de plată, pe baza experienţei dobândite în
perioada de programare 2007‐2013, se poate concluziona că verificarea şi controlul măsurii
sunt asigurate atât prin prisma pregătirii profesionale cât și îmbunătățirea procedurilor de
lucru, astfel încât să nu se prejudicieze interesele financiare ale Uniunii Europene.

Metodologia de calculare a cuantumului sprijinului, dacă este relevant
Nu se aplică.

Informații suplimentare specifice măsurii
Definirea infrastructurii la scară mică, inclusiv infrastructura turistică la scară mică
menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
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Capitolul X
Concluzii şi prevederi finale
Strategia de dezvoltare a comunei Gohor se constituie ca un document legal de lucru
al Consiliului Local. Documentul are un caracter prospectiv şi angajează la o permanentă
reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le adecva evoluţiei
realităţilor economice şi sociale.
Strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de a aborda integrat fenomenul
economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se deschide spre parteneriatul constant cu
societatea civilă şi cu comunitatea actorilor economici.
Documentul strategic prezentat propune tuturor partenerilor interesaţi un limbaj
comun de abordare şi înţelegere a realităţilor Comunei Gohor, a obiectivelor prioritare şi
direcţiilor de dezvoltare, programelor şi proiectelor prioritare pentru realizarea dezideratelor
respective.
În acelaşi timp documentul exprimă prin metodologia de întocmire şi adoptare o
politică transparentă de administrare publică în spirit european.
Programele şi proiectele enunţate în strategie pentru atingerea obiectivelor şi realizarea
direcţiilor de dezvoltare prevăzute au orizonturi diferite de realizare, unele imediate, altele în viitorul
apropiat sau mai îndepărtat. Ele pot fi nuanţate şi amendate, completate cu altele sau chiar anulate
dacă mediul dinamic al realităţii viitoare va genera alte împrejurări şi perspective, dar reprezintă un
punct de reper ce permite o permanentă evaluare a depărtării sau apropierii de anumite deziderate.
Priorităţile strategiei vor fi stabilite de Consiliul Local în funcţie de necesităţi, de sursele de
finanţare disponibile şi detalii tehnico‐ economice de execuţie a proiectelor.
De asemenea, este necesar a fi evaluat impactul pe care realizarea proiectelor îl are în
vederea atingerii obiectivului strategic general privind dezvoltarea durabilă a comunei prin
utilizarea eficientă a resurselor fizice şi umane în scopul asigurării prosperităţii şi calităţii vieţii
locuitorilor săi.
Primarul – ca instituţie executivă – are mandatul Consiliului Local şi obligaţia instituţională
de a promova, iniţia urmări şi finaliza ‐ cu respectarea legilor în vigoare – toate procedurile,
deciziile, acţiunile, activităţile, operaţiile pentru realizarea programelor şi proiectelor prevăzute în
strategie. Strategia şi documentele aferente prezente şi viitoare sunt considerate de domeniul
public şi vor fi puse la dispoziţia societăţii civile.
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SONDAJ DE OPINIE
CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA SOCIO‐ECONOMICĂ A COMUNEI GOHOR

G1. Vă rugăm să specificaţi care consideraţi că sunt principalele trei probleme ale comunei
Gohor
1
2
3

G2. Pentru fiecare dintre problemele majore identificate, vă rugăm să propuneţi
modalităţile/acţiunile majore de rezolvare/diminuare a acestora.
1
2
3

G3. Presupunând că aţi avea pârghiile necesare, care ar fi principalele proiecte/acţiuni pe care
le‐aţi întreprinde în sensul îmbunătăţirii contextului socio‐economic al comunei Gohor?

G4. Care consideraţi că sunt principalele elemente reprezentative pentru comuna Gohor?

G5. Care consideraţi că sunt principalele resurse existente pe care se poate baza dezvoltarea
socio‐economică a comunei Gohor?
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G6. Vă rugăm să ordonaţi următoarele domenii majore în funcţie de prioritatea pentru
dezvoltarea comunităţii.
Vă rugăm să atribuiţi fiecărei domeniu de mai jos o valoare de la 1 la 10, în funcţie de
prioritatea sa.
( 1‐prioritate minimă; 10 – prioritate maximă).
Infrastructura şi echiparea edilitară
Infrastructura şi serviciile de sănătate
Învăţământul şi cultura
Asistenţa socială
Dezvoltare economică
Mediul natural
Dezvoltarea capacităţii administrative
Servicii publice (transport, iluminat, salubrizare, siguranţă şi ordine publică, utilităţi )
Dezvoltare economică și mediu (spaţii verzi şi parcuri, pieţe, zone de agrement etc.)
S1. Vă rugăm să apreciaţi următoarele aspecte referitoare la infrastructura şi echiparea edilitară
a comunei Gohor.
Vă rugăm să bifaţi/încercuiţi varianta corespunzătoare aprecierii dvs.
situaţie
NŞ/
situaţie pozitivă
negativă
NR
Starea drumurilor
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Gradul de acoperire cu reţeaua de apă
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Starea tehnică a reţelei de apă
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Gradul de acoperire cu reţeaua de canalizare
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Starea tehnică a reţelei de canalizare
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Gradul de acoperire cu reţeaua de gaz
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Starea tehnică a reţelei de gaz
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Gradul de acoperire cu reţeaua de
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Starea tehnică a reţelei de termoficare
‐3
‐2
‐1
1
2
3

S2. Care consideraţi că sunt principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri local?
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S3. Care consideraţi că sunt principalele direcţii de dezvoltare economică a comunei Gohor?

S4. Vă rugăm să apreciaţi următoarele activităţi economice din prisma potenţialului de dezvoltare,
la nivelul comunei Gohor.
Vă rugăm să bifaţi/încercuiţi varianta corespunzătoare aprecierii dvs.
potenţial
potenţial NŞ/
foarte scăzut
foarte ridicat NR
Construcţiile
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Turismul
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Cultura
‐3
‐2
‐1
1
2
3
‐ procesarea produselor agricole şi
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Agricultura ‐ maşini ‐ unelte;
‐3
‐2
‐1
1
2
3
‐ confecţii şi pielărie;
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Comerţul
‐3
‐2
‐1
1
2
3
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Serviciile ‐ prestate întreprinderilor
‐ prestate populaţiei
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Vă rugăm să enumeraţi în caseta alăturată alte
activităţi relevante:
S5. Vă rugăm să apreciaţi necesitatea îmbunătăţirii situaţiei din comuna Gohor prin prisma
dezvoltării următoarelor aspecte:
Vă rugăm să bifaţi/încercuiţi varianta corespunzătoare aprecierii dvs.
neces
neces
itate
itate
mini
maxi NŞ/
mă
mă NR
2
3
Locuri de muncă
‐3
‐2
‐1
1
Infrastructura de învăţământ şi dotarea
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Calitatea actului de învăţământ
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Infrastructura şi activităţile culturale (case de
‐3
‐2
‐1
1
2
3
cultură, biblioteci, muzee, săli de spectacole)
Infrastructura şi serviciilor medico‐sanitare
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Calitatea actului medical
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Echipare edilitară (disponibilitatea reţelelor de
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Drumuri, alei, trotuare
‐3
‐2
‐1
1
2
3
Spaţii de joacă pentru copii
‐3
‐2
‐1
1
2
3
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Pieţe agroalimentare
Zonare funcţională (delimitarea unor zone cu o
anumită destinaţie funcţională; ex: zone
Arhitectura locală
Managementul traficului şi semnalizare rutieră
Sistemul de indicare şi orientare (indicatoare de
i t
ipublic
di tlocal t i ti
lă ţ
t
Transport
Servicii de salubritate
Managementul deşeurilor
Reducerea poluării
Spaţii verzi, parcuri şi grădini

‐3

‐2

‐1

1

2

3

‐3

‐2

‐1

1

2

3

‐3
‐3
‐3
‐3
‐3
‐3
‐3
‐3

‐2
‐2
‐2
‐2
‐2
‐2
‐2
‐2

‐1
‐1
‐1
‐1
‐1
‐1
‐1
‐1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

S6. Care consideraţi că sunt cele mai importante fenomene sociale negative comunei Gohor?

S7. Care consideraţi că sunt cele mai importante acţiuni pe care le pot întreprinde instituţiile
publice/administraţia locală pentru stimularea dezvoltării mediului socio‐economic?

DATE PRIVIND RESPONDENTUL
instituţia / organizaţia
/ compania
Numele
respondentului

Ocupația
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Observații:
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