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INTRODUCERE 

 

"Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesităţile prezente fără a 
compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 

necesităţi." 

 

(Raportul Comisiei Brundtland 1987) 
 
 
 

Strategia de dezvoltare a comunei Movila Miresii pentru perioada 2014 - 
2020, a fost realizată pe o perioadă de 7 ani, care se suprapune pe următorul 
exerciţiu bugetar al Uniunii Europene. Aceasta urmăreşte dezvoltarea durabilă prin 
valorificarea potenţialului local pentru a fi în concordanţă cu obiectivul general al 
Planului Naţional de Dezvoltare 2014-2020. Acesta vizează „reducerea cât mai 
rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi Statele 
Membre ale Uniunii Europene”  

Prezentul document este realizat la solicitarea reprezentanţilor Primariei 
Movila Miresii din judeţul Braila şi reflectă atitudinea locuitorilor cu privire la 
prioritatea de dezvoltare a Administraţiei Locale pe următorii 7 ani. Opinia 
locuitorilor a fost cunoscută utilizând metodele de cercetare formală cu cele două 
ramuri: cantitativă şi calitativă. Astfel în ceea ce priveşte cercetarea calitativă, 
operatorii au utilizat interviuri în profunzime, iar cercetarea cantitativă a fost 
realizată prin utilizarea anchetelor.  

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă 
nevoile actuale ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor.  

Odata cu intrarea României în Uniunea Europeana va fi necesar să ajungem 
la un nivel de trai similar celorlalte ţări integrate, prin atingerea unui produs intern  
brut de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, România va beneficia în continuare, 
în perioada 2014 - 2020 de finanţări pe diverse domenii.  

Strategia de dezvoltare locală a comunei Movila Miresii reprezintă 
instrumentul de lucru al administraţiei publice locale şi este agreat de întreaga 
comunitate locală. Astfel se va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiective 
superioare sau către premisele obiectivelor. Totodata prin acest mijloc se vor evita 
abaterile datorate urgenţelor, avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în 
anumite momente. În aceste condiţii, toţi factorii interesaţi de progresul 
economico-social al oraşului vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor 
obiectivelor de dezvoltare, prin care se indica atât direcţiile de dezvoltare specifice, 
cât şi acţiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei 
publice locale. 
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Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat 

adaptarea tuturor propunerilor de acţiuni pentru că se dorea ca la final strategia de 
dezvoltare locală să fie în consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei Movila 
Miresii. 
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PARTEA I : ANALIZA CONTEXTULUI EUROPEAN 

 

1. Prezentare generală a Uniunii Europene 
1.1 Scurt istoric 
 

Uniunea Europeană este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii, 
integrării economice şi întărirea cooperarii între state. Uniunea Europeană are 
sediul în Bruxelles, Belgia.  

Uniunea Europeană a fost înfiinţaţă oficial la 1 noiembrie 1993. Este cea mai 
recentă organizaţie de cooperare europeană care a început cu Comunitatea 
Europeană de Cărbune şi Otel din 1951 care a devenit Comunitatea Europeană în 
1967. Membrii acestei organizaţii au fost: Belgia, Marea Britanie, Danemarca, 
Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia şi Spania. 
În 1991 guvernele celor 12 state membre au semnat Tratatul Uniunii Europene 
(care a mai fost numit şi Tratatul Maastricht). Acesta a transformat Comunitatea 
Europeană în Uniunea Europeană. În 1994 Austria, Suedia şi Finlanda au intrat şi 
ele astfel numărul total de membri a ajuns la 15.  

Uniunea Europeană are mai multe obiective. În special ea munceşte pentru a 
promova şi extinde cooperarea între membri în unele regiuni, inclusiv în probleme 
economice, sociale, de comerţ, politică externă, securitate şi probleme judiciare. 
Alt obiectiv major a fost implementarea Uniunii Economice şi Monetare (UEM), 
care a stabilit o singură monedă pentru membrii UE. În afară de UEM, progresul 
spre aceste obiective e lent. Abilitatea Uniunii Europene de a-şi atinge obiectivele 
a fost limitată de neînţelegeri între statele membre, probleme economice şi 
politicile externe şi presiunea din partea noilor democraţii est europene de a deveni 
membre. 
 

Crearea Uniunii Europene 

 

La sfârşitul anilor ’80, schimbările politice au făcut ca, în Comunitatea 
Europeană să crească cooperarea şi integrarea. Odată cu prăbuşirea comunismului 
în Europa de Est, statele ex-comuniste au cerut Comunitaţii Europene sprijin 
politic şi economic. CE a hotărât să ajute multe din aceste ţări dar să nu le 
primească imediat ca membre. O excepţie a constituit-o Germania de Est care a 
fost integrată automat o dată cu reunificarea Germaniei. Datorită acestor schimbări 
rapide Germania de Vest şi Franţa au cerut o conferinţă intraguvernamentală 
pentru a căuta o mai mare unitate. O conferinţa intraguvernamentală este o 
întâlnire între membri, prin care se începe procesul schimbării tratatelor 
Comunităţii Europene. O altă astfel de şedinţă a avut loc în 1989 pentru a pregăti  
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un program şi o structură pentru Uniunea Monetară, prin care membrii ar trebui să 
adopte o singură monedă. Primul Ministru britanic Margaret Thatcher s-a opus 
acestei unităţi, dar în 1990 John Major a devenit prim ministru şi a adoptat o 
poziţie mai tolerantă în legatură cu Unitatea Europeană. Aceste conferinţe au 
început munca la o serie de înţelegeri care au devenit Tratatul Uniunii Europene.  

Tratatul Uniunii Europene a creat Uniunea Europeană şi a avut intenţia de a 
extinde integrarea politică, economică şi socială dintre statele membre. După 
discuţii lungi a fost acceptat de către Consiliul European la Maastricht, Olanda, în 
decembrie 1991. Astfel scopul principal al Uniunii Europene va fi Uniunea 
Economică şi Monetară (UEM). Sub UEM membrii UE trebuie să adopte o singură 
monedă până în 1999. Tratatul Maastricht deasemenea impunea nişte criterii stricte 
pe care statele membre trebuiau să le îndeplinească înainte de a intra in UEM. 
Deasemenea tratatul a creat noi structuri proiectate pentru a crea politici de 
securitate străine mai integrate şi pentru a încuraja o cooperare mai mare între 
guverne în ceea ce priveşte chestiuni judiciare şi legate de poliţie. Statele membre 
au acordat organelor de guvernare ale Uniunii Europene mai multă autoritate în 
anumite domenii, inclusiv cele legate de mediu şi sănătate.  

Noul tratat a stârnit multe opoziţii şi îngrijorare din partea cetăţenilor UE. 
Mulţi oameni erau îngrijoraţi din pricina UEM care ar înlocui monedele naţionale 
cu o singură monedă europeană. Marea Britanie a refuzat să accepte o parte din 
elementele tratatului şi astfel ea nu va face parte din UEM şi nu va participa la 
Capitolul Social, un articol din Tratatul Maastricht care subliniază obiective în 
politica socială şi cea legată de angajaţi. Alegătorii danezi au refuzat ratificarea 
printr-un referendum, în timp ce alegătorii francezi au fost în favoarea Tratatului 
printr-o mică majoritate. Germania a fost o provocare deoarece poziţia de membru 
în UE încalcă Constituţia. Într-o şedinţă de urgenţă a Consiliului European 
Danemarca a refuzat mai multe articole ale Tratatului. Din pricina acestor întârzieri 
UE n-a fost inaugurată oficial decât abia în noiembrie.  

Reacţiile populare împotriva unor aspecte şi consecinţe ale Tratatului 
Maastricht a dus la o altă conferinţă intraguvernamentală care a început în martie 
1996. Această conferinţă a produs Tratatul de la Amsterdam care revizuia Tratatul 
Maastricht şi alte documente de bază ale UE.  

Tratatul de la Amsterdam cerea membrilor să coopereze în crearea de slujbe 
pe tot teritoriul Europei, protejarea mediului, îmbunătăţirea sănătaţii publice şi 
respectarea drepturilor consumatorilor. În plus, Tratatul oferea îndepartarea 
barierelor de a călători şi imigra între statele membre cu excepţia Marii Britanii, 
Irlandei şi Danermarcei. Deasemenea Tratatul dădea posibilitatea admiterii statelor 
Est Europene ca membre. Tratatul a fost semnat de membrii UE la 2 octombrie 
1997. 
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Uniunea Europeană a devenit azi, una dintre cele mai prospere zone din 

lume din punct de vedere economic şi, potenţial, una dintre cele mai competitive. 
Cu toate acestea, existenţa unor disparităţi semnificative privind prosperitatea şi 
productivitatea între statele membre şi între regiunile acestora determină slăbiciuni 
structurale majore. La nivelul Uniunii Europene există mai mult de 19 milioane de 
şomeri, ceea ce înseamnă o rată a şomajului de aproximativ 9% faţă de 5%, cât este 
în S.U.A. şi Japonia.  

De asemenea, investiţiile în cercetare şi dezvoltare sunt mult mai mici în 
Uniunea Europeană faţă de cele înregistrate de aceste ţări.  

Disparităţile regionale au crescut în mod semnificativ, o dată cu integrarea 
celor 12 noi state membre în mai 2004 şi ianuarie 2007. Astfel, 10% din populaţia 
de la nivelul Uniunii Europene, care trăieşte în regiunile cele mai dinamice, 
generează de opt ori mai multe venituri în termeni de Produs Intern Brut (PIB) 
decât 10% din populaţia care trăieşte în zonele cel mai puţin dezvoltate.  

În acest context, este evident că se impune ca dezideratele legate de 
realizarea coeziunii economice şi sociale, sprijinirea, dezvoltării rurale sau 
asigurarea unei dezvoltări durabile, care au condus la crearea UE şi care s-au 
dezvoltat pe parcurs, să fie concretizate. 
 

1.2 Influenţa crizei economice asupra Uniunii Europene 

 

Criza economică de la nivel global a avut consecinţe şi asupra Uniunii 
Europene în ansamblu. A fost afectată atât economia uniunii cât şi economiile 
ţărilor membre. 

Astfel criza economică: 
 a evidenţiat deficienţe structurale în economia Europei;


 a anulat progresele precedente;



 a identificat evidente probleme fundamentale şi soluţii neviabile pe termen 
lung;


 a demonstrat interdependenţa economiilor europene;



 a subliniat necesitatea coordonării politicilor economice la nivelul UE 
în vederea rezolvării de probleme, promovării creşterii economice şi 
creării de locuri de muncă.


 

În timpul crizei economice, statele membre au ajuns la concluzia că este 
necesară o noua guvernanţă economică. Cei trei piloni ai noii guvernanţe 
economice, sunt: 
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Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atentă din partea 

UE şi include: 
 priorităţile politice şi obiectivele stabilite în cadrul Strategiei Europa



2020;

 angajamentele suplimentare pe care şi le-au asumat statele membre 
participante la Pactul euro plus;



 consolidarea supravegherii de către UE a politicilor economice şi 
fiscale, ca parte a Pactului de Stabilitate şi Creştere, dar şi prin 
intermediul noilor instrumente menite să stopeze dezechilibrele 
macroeconomice;


 adoptarea unei noi metode de lucru numită „semestrul european” care 

permite discutarea priorităţilor economice şi bugetare în aceeaşi 
perioadă a fiecarui an.


 
Asigurarea stabilităţii zonei euro şi include:  

 mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reacţie a UE la criza 
datoriei suverane;


 înlocuirea lor în 2013 de un mecanism permanent, respectiv Mecanismul 

European de Stabilitate (MES);


 aplicarea unor programe de reformă şi consolidare fiscală, elaborate în strânsă 
colaborare cu FMI.



 

Remedierea sectorului financiar  
În vederea prevenirii apariţiei problemelor şi asigurării că actorii din sectorul 

financiar sunt supuşi unor monitorizări stricte, UE a elaborat reglementări şi a creat 
agenţii specifice, întreprinzându-se şi alte acţiuni, cu scopul de garantare pentru 
băncile europene a existenţei de suficiente rezerve de capital, necesare pentru a face 
faţă socurilor din sistem, astfel sistemul bancar păstrându-şi funcţionalitatea în 
domeniul oferirii de credite întreprinderilor şi persoanelor fizice.” 

 

1.3 Strategia de dezvoltare a Uniunii Europene 

 

Obiectivele cheie ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii 
Europene:  

 Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice 
de impactul negativ asupra mediului;



 Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor 
fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin 
combaterea discriminării de orice fel;
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 Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi 

competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi 
unor locuri de muncă abundente şi bine plătite;



 Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea 
instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a 
principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.



 

Principiile Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene: 
 Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului;


 Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii;


 Cultivarea unei societăţi deschise şi democratice;


 Informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional;


 Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali;



 Coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, naţional şi 
global;


 Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de impact 

şi consultarea factorilor interesaţi;


 Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei economice şi 
investiţionale;



 Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informaţiilor ştiinţifice incerte;


 Aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”.


 

2.Regiunea de dezvoltare sud est 

2.1.Prezentarea generală a regiunii 
 

Regiunea Sud Est aparţine provinciei fizico-geografice a Europei răsăritene, 
sub-provincia ponto-danubiană şi are graniţe naturale formate de râul Prut, fluviul 
Dunărea, precum şi Marea Neagră.  

Această regiune cuprinde aproape toate formele de relief: Lunca Dunării, Câmpia 
Bărăganului în centru şi Câmpia Covurlui în nord, Podişul Dobrogei în est şi sud. În 
partea de nord a podişului Dobrogei se află Munţii Măcinului, iar partea de nord-vest a 
regiunii cuprinde o parte a Carpaţilor de Curbură și a Subcarpaţilor de Curbură. Totodată 
regiunea este străbătută de fluviul Dunărea, cuprinde Delta Dunării şi este mărginită la est 
de întreg litoralul românesc al Mării Negre (245 km). Între Regiunea Sud Est, Republica 
Moldova şi Ucraina nu există autostrăzi, iar drumurile locale se află într-o stare foarte 
proastă, datorită lipsei de resurse din partea autorităţilor locale şi creşterii densităţii 
traficului pe reţeaua de drumuri, 
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reţea care a fost proiectată în urmă cu mai multe decenii. Traficul transfrontalier 
este foarte redus acolo unde nu există puncte de traversare rutieră.  

Având în vedere un număr de indicatori de analiză, respectiv caracteristicile 
fizico-geografice, demografice, economice şi de producţie, infrastructură, 
locuinţele şi modul de locuire, echiparea tehnică a locuinţelor, problemele sociale 
şi ecologice, au fost identificate mai multe zone care prezintă caracteristici 
asemănătoare: Zona Câmpiei Bărăganului, Dobrogea de Nord, Delta Dunării, 
Dobrogea de Sud Est, Dobrogea Centrală şi de Sud-Vest, Moldova de Sud, Zona 
Subcarpaţilor de Curbură.  

Una din zonele în care predomină factorii favorizanţi ai dezvoltării este 
Dobrogea de Sud Est. Pe de altă parte, sunt zonele Deltei Dunării, Dobrogea 
Centrală şi de Sud-Vest, Câmpia Bărăganului, zona Subcarpaţilor de Curbură şi a 
Moldovei de Sud, care în pofida potenţialului ridicat de dezvoltare, rămân totuşi 
nedezvoltate.  

Regiunea dispune de numeroase staţiuni balneoclimaterice aşezate în 
vecinătatea unor lacuri cu proprietăţi curative (Lacul Sărat în judeţul Brăila, Balta 
Albă în judeţul Buzău). O atracţie specială a regiunii sunt sit-urile cultural-istorice 
şi arheologice precum şi mănăstiri cu valoare etnografică specială. O altă 
particularitate a regiunii este prezenţa celor mai renumite podgorii şi centre de 
producţie a vinului din România, acestea găsindu-se în toate judeţele regiunii.  

Regiunea dispune de petrol (zăcăminte de hidrocarburi de la Berca, Sărata – 
Monteoru, Paclele, Oprişenesti, Ianca), gaze naturale în judeţele Brăila şi Buzău şi, 
de asemenea, în platforma continentală a Mării Negre.  

Alte resurse naturale ale regiunii sunt: granitul în Munţii Măcinului, piatra 
de var în Podişul Dobrogei, minereu de fier, pirita de cupru, sulfuri complexe de 
plumb şi zinc, cuarţ, granit, marmură şi varietăţi de piatră de var, caolin, baritină 
din dealurile Tulcei, depozitele de loess, sarea în Buzău. O categorie aparte a 
bogăţiilor de subsol o constituie apele sulfuroase, feruginoase, clorusodice (Brăila, 
Buzău, Constanţa).  

Platforma continentală a Mării Negre conţine rezerve semnificative de 
minerale şi hidrocarburi, exploatate cu echipamente de foraj marin, produse în 
România. Rezerve de hidrocarburi lichide şi gazoase mai sunt şi in judeţele Brăila, 
Vrancea şi Galaţi. Singurul depozit de petrol la suprafaţă din Europa se află în 
zonele Berca şi Monteoru din judeţul Buzău.  

Caracterizată în perioada 2000-2007 de un trend de creştere a PIB-ului 
pozitiv, regiunea nu a egalat totuşi nivele de dinamism ale economiei naţionale 
(+314,66% faţă de +328,79% înregistrat la nivelul întregii ţări), PIB-ul regional pe 
cap de locuitor rămânând sub media naţională. 
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Judeţul cel mai performant este Constanţa, care în 2007 a depăşit cu 17% 

PIB/locuitor înregistrat la nivel naţional, fiind aproape dublu faţă de cel din judeţul 
Vrancea. Judeţul Tulcea a cunoscut o creştere şi mai susţinută (+382%), menţinând 
un PIB/locuitor sub media regională. Calculat pe baza parităţii puterii de 
cumpărare (PPC), PIB/locuitor la nivel regional a reprezentat, în 2006, 32,51% din 
media UE27, regiunea poziţionându-se între ultimele 10 regiuni din UE conform 
acestui parametru.  

Regiunea Sud Est cuprinde 6 judeţe: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, 
Tulcea, Vrancea. Localităţile sunt structurate astfel: 11 municipii, 24 oraşe şi 355 
comune având 1.447 sate. Cel mai mare municipiu este Constanţa cu o populaţie (1 
iulie 2008) de 302.242 locuitori, urmat de Galaţi 291.608 locuitori, Brăila 212.981 
locuitori, Buzău 132.368 locuitori, Focşani 98.646 locuitori şi Tulcea cu 91.286 
locuitori.  

Dată fiind distanţa mică între Brăila şi Galaţi (32 km.), aceste două oraşe au 
un potenţial însemnat pentru a evolua către un pol economic integrat pe termen 
mediu. Totuşi, distanţa de călătorie pe căile ferate între aceste două oraşe este de 
circa o oră.  

Prin HG 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere cu 
modificări 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”.  

În Regiunea Sud Est sunt 13 oraşe cu mai puţin de 10.000 locuitori, 16 oraşe 
cu populaţia între 10.000 şi 49.999 locuitori (oraşe mici), 3 oraşe cu populaţia între 
50.000 şi 199.999 locuitori (oraşe mijlocii) şi 3 oraşe cu populaţia peste 200.000 
locuitori (oraşe mari). Dintre cele 16 oraşe mici, doar 5 au peste 20.000 de 
locuitori, acestea fiind Rm. Sărat, Mangalia, Medgidia, Năvodari şi Tecuci. În 
cadrul regiunii se regăsesc 6 comune cu peste 10.000 locuitori, aşa cum a fost 
precizat anterior, şi 13 oraşe cu mai puţin de 10.000 locuitori. 
 

2.2 Obiective strategice de dezvoltare 

 

Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud Est va putea fi realizată pe deplin 
doar printr-o abordare integrată care va permite adoptarea de politici sectoriale cât 
mai apropiate de nevoile teritoriului. În acest sens, proiectele integrate reprezintă 
principalul instrument de realizare a acestui model de programare.  

Nevoia de a urma metoda integrării teritoriale reiese cu precădere din 
consultările şi dezbaterile cu reprezentanţii parteneriatului economic, social şi 
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administrativ de la nivel judeţean. La acest nivel există o conştientizare a 
importanţei instrumentelor operaţionale care permit realizarea unor iniţiative 
comune capabile să valorifice cât mai bine resursele şi potenţialul comunităţilor şi 
a teritoriilor.  

În acelaşi timp, proiectele integrate reprezintă modalitatea cea mai adecvată 
pentru promovarea conceptului dezvoltării “de jos în sus”, concept pe care 
Regiunea de Dezvoltare Sud Est doreşte să îl promoveze cu prioritate.  

Proiectele integrate reprezintă un complex de acţiuni intersectoriale, coerente 
şi strâns legate între ele, care converg spre un obiectiv comun de dezvoltare a 
teritoriului şi care necesită o abordare unitară a etapelor de implementare. Această 
definiţie subliniază două aspecte:  

 conceptul de programare integrată, trăsătura fundamentală a 
activităţilor co-finanţate prin Fondurile Structurale;


 regiunea  ca  punct  principal  de  referinţă  văzut  nu  doar  ca


 

destinatar al iniţiativelor şi acţiunilor de dezvoltare, ci şi din 
punct de vedere al valorificării potenţialului existent.  

Proiectele integrate sunt incluse în Strategia Regională prin linii de 
intervenţie (teritoriale, sectoriale şi de filieră) şi prin metode de programare 
(concertare, cooperare între actorii publici şi privaţi). Aceste proiecte vor fi 
realizate atât prin concentrare, cât si la nivel regional sau sub-regional, acolo unde 
un obiectiv de dezvoltare este comun mai multor zone, chiar şi neînvecinate: 
proiectul integrat extins uneşte astfel mai multe realităţi locale, sub forma unor 
filiere de producţie, circuite, itinerarii, reţele sectoriale sau tematice.  

Regiunea Sud Est – o regiune atractivă, un spaţiu economic stabil şi 
diversificat, capabil să asigure prosperitatea populaţiei, în care disparităţile de 
dezvoltare faţă de alte regiuni au fost reduse.  

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud Est este acela de 
a promova dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, astfel 
încât aceasta să devină o regiune competitivă pe termen lung şi atractivă pentru 
investiţii, cu valorificarea patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior 
calificate, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi creşterea 
semnificativa a PIB-ului regional până în 2020, până la 90% din media naţională.  

Strategia este formulată prin integrarea problemelor teritoriale cu cele 
sectoriale, precum şi ţinând seama de sustenabilitatea tuturor acţiunilor propuse 
într-un context menit să asigure şanse egale şi incluziunea socială.  

Într-un context de globalizare şi trecere de la societatea agricolă şi 
industrială la societatea post-industrială, obiectivele de dezvoltare ale Regiunii Sud 
Est urmăresc un echilibru delicat între preocupările de egalitate şi cele de 
competitivitate economică. Acest lucru va fi realizat printr-o serie de activităţi care 
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se adresează esenţialmente infrastructurilor şi serviciilor necesare pentru 
dezvoltarea durabilă economică şi socială.  

Problemele asociate cu accesibilitatea, mobilitatea şi mediul sunt de o 
importanţă vitală pentru dezvoltarea eco-durabilă a regiunii şi pentru bunăstarea 
populaţiei. Acesta este motivul pentru care investiţiile publice trebuie să continue 
să se concentreze asupra transportului şi infrastructurii de mediu. 
 

Obiective Specifice 

 

Obiectiv specific 1:  
Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi atenuarea disparităţilor 
economice şi sociale intra şi inter-regionale prin stimularea dezvoltării 
întreprinderilor şi productivităţii întreprinderilor prin utilizarea de produse şi 
procese inovative, crearea condiţiilor favorabile pentru localizarea de noi investiţii 
şi întărirea potenţialului celor existente prin dezvoltarea sistemului de utilităţi şi a 
serviciilor de calitate destinate întreprinderilor, sprijinirea creşterii economice a 
sectoarelor cu valoare adăugată ridicată, consolidarea reţelei de aşezări urbane, 
precum şi prin promovarea turistică a regiunii. 
 

Obiectiv specific 2:  
Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii în regiune, prin crearea 
unui sistem multimodal de transporturi bazat pe principiile durabilităţii, inovării şi 
securităţii, capabil să asigure legături rapide şi eficiente cu pieţele internaţionale, 
valorificând poziţia geo-strategică deosebită a regiunii, cu accent deosebit pentru 
racordarea optimă a regiuni la sistemele teritoriale învecinate pentru fluidizarea 
maximă a circulaţiei bunurilor, persoanelor şi informaţiilor, asigurând un standard 
european al infrastructurilor. 
 

Obiectiv specific 3:  
Crearea condiţiilor pentru o regiune eficientă în utilizarea resurselor, prin creşterea 
eficienţei energetice şi exploatarea potenţialului regional pentru producţia de 
energie din surse regenerabile, asigurând protecţia deplină a mediului înconjurător. 
 

Obiectiv specific 4:  
Modernizarea sectorului agricol şi diversificarea activităţilor rurale altele decât 
agricultura, prin valorificarea resurselor mediului, naturale (patrimoniu piscicol, 
silvic, biodiversitatea etc.), a patrimoniului cultural (tradiţii şi experienţe 
profesionale), prin dezvoltarea capitalului social şi crearea de noi specializări. 
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Obiectiv specific 5:  
Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă asigurând condiţiile pentru o piaţă a 
muncii flexibilă, în care oferta de muncă să devină capabilă de a se adapta 
permanent nevoilor angajatorilor, şi pentru crearea de locuri de muncă de calitate 
prin calificarea lucrătorilor. 
 

Obiectiv specific 6:  
Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de învăţământ şi de formare 
profesională asigurând o calitate crescută a serviciilor de educaţie şi de formare 
profesională, adaptate la noile cerinţe ale pieţei muncii, precum şi o infrastructură 
şi dotări îmbunătăţite. 
 

Obiectiv specific 7:  
Creşterea nivelului incluziunii sociale prin creşterea calităţii serviciilor sociale şi 
de sănătate, sport şi cultură, susţinerea activităţilor specifice economiei sociale şi 
îmbunătăţirea infrastructurii şi dotărilor. 
 

Obiectiv specific 8:  
Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural în habitatul urban şi rural 
prin crearea/modernizarea infrastructurilor necesare, precum şi prin implementarea 
unor măsuri de protecţie a mediului şi de prevenire a riscurilor de mediu, pentru 
crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităţii 
vieţii. 
 

Obiectiv specific 9:  
Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane promovând dezvoltarea 
economică durabilă şi incluziunea socială. 
 

Obiectiv specific 10:  
Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane în 
administraţia publică, prin îmbunătăţirea serviciilor publice şi prin promovarea 
parteneriatelor la nivelul regional şi local.  

Obiectivele de dezvoltare au conturat următoarele priorităţi regionale, care 
sunt prezentate într-o secvenţă ne-ierarhizată: 

- crearea condiţiilor favorabile dezvoltării mediului investiţional; 
- dezvoltarea reţelei de transport la nivel regional;  
- promovarea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor renovabile; 
- modernizarea economiei rurale; 
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- dezvoltarea unei forţe de muncă calificate care să răspundă nevoilor 

pieţei muncii în scopul menţinerii şi creării de locuri de muncă de 
calitate;  

- imbunătăţirea performanţei sistemului de educaţie şi formare;  
- promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, 

serviciilor de sănătate, precum şi prin sport şi cultură;  
- conservarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi promovarea 

politicii de mediu;  
- dezvoltare urbană durabilă integrată; 
- imbunătăţirea capacităţii administrative; 

 

3.Direcţii de dezvoltare ale judeţului Braila 

3.1.Prezentare generală a judeţului Braila 

 

Asezarea geografica 

 

Judetul Braila este situat in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a Romaniei si 
se invecineaza cu judetul Buzau in vest, judetul Vrancea in nord vest, judetul 
Galati in nord, judetul Tulcea in est si judetele Constanta si Ialomita in sud. Este 
intersectat de paralela 45 latitudine nordica (Viziru, Tufesti) si de meridianul 28 
longitudine estica (est de Braila si Marasu) si are urmatoarele coordonate 
geografice:  

28
0
10’ longitudine estica (comuna Frecatei);  

27
0
28’ latitudine vestica (comuna Galbenu); 

45
0
28’ latitudine nordica (comuna Maxineni);  

44
0
44’ latitudine sudica (comuna Ciocile). 

Suprafata judetului Braila este de 4766km
2
 si reprezinta 2% din suprafata 

totala a Romaniei. 
 

Relieful 

 

Teritoriul judetului Braila apartine in cea mai mare parte unitatii de campie 
si anume partii estice a Campiei Romane. Relieful este constituit din spatii 
interfluviale netede si intinse, din terase fluviatile si lungi cu o mare dezvoltare.  

In cadrul unitatilor de relief se disting mai multe subregiuni si anume: 
Baraganul Central, Baraganul de Nord (Campia Brailei), Campia Ramnicului, 
Balta Brailei, Lunca Siretului, Lunca Buzaului si Lunca Calmatuiului. 
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Clima 

 

Teritoriul judetului Braila se caracterizeaza printr-un climat temperat 
continental cu nuante aride. Verile sunt calduroase si uscate datorita maselor de aer 
continentalizate sub influenta valorilor mari ale radiatiei solare, precipitatiile 
reduce, cu carácter torential si inegal repartizate, iar iernile sunt reci fara strat de 
zapada stabil si continuu influentate de antociclonul siberian. Uniformitatea 
reliefului face ca trasaturile de baza ale climei sa fie foarte putin modificate pe 
cuprinsul judetului. Din aceasta cauza topoclimatele sunt conturate de asociatiile 
vegetale si de suprafetele acvatice extinse si permanente.  

Regimul temperaturii aerului prin valorile medii lunare reflecta 
caracteristicile climatului temperat-continental, cu nuante excesive. Temperatura 
medie anuala variaza intre 10.3

0
C si 10.5

0
C. In lungul Dunarii temperatura este 

mai ridicata – 11.1
0
C. Temperaturile medii lunare multianuale cele mai mici se 

realizeaza in luna ianuarie cand se inregistreaza 3
0
C iar luna cea mai calda este 

iulie cand temperaturile medii multianuale variaza intre 22.1
0
C si 23.1

0
C. Fata de 

temperaturile medii lunare cele extreme absolute sunt mult mai distantate, astfel 
temperatura máxima absoluta de 44.5

0
C, omologata ca record pe tara s-a inregistrat 

la statia Ion Sion la 10 august 1951. Temperatura minima absoluta s-a inregistrat 
tot la statia Ion Sion, respectiv -29

0
C la data de 25 ianuarie 1942.  

Precipitatiile atmosferice totalizeaza in cursul unui an sub 500mm. Ca si 
regimul termic si cel al precipitatiilor reflecta caracterul continental al climei in 
sensul ca acestea cad in cantitati variabile de la un an la atul si sunt repartizate 
inegal in timpul anului.  

Vantul constituie un element climatic cu o mare influenta in conditiile 
morfografice ale Campiei Romane orientale. Lipsa obstacolelor orografice si 
forestiere face ca deplasarea maselor de aer sa se faca cu usurinta, iar influentele 
asupra culturilor, cailor de comunicatie si localitatilor sa fie mare.  

In context general judetul Braila este situat la gura Anticiclonului Est 
European ale carei mase de aer patrund fortat prin poarta carpatica dintre curbura 
Carpatilor si Masivul Nord Dobrogean, peste Campia Romana, la un loc de 
rascruce a 2 mari influente climatice exterioare, continentale din est si oceanice din 
vest. 
 

Resursele de apa 

 

Principalele categorii ale resurselor de apa din judetul Braila sunt apele 
subterane, raurile si lacurile. 
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Apele subterane se impart in ape freatice si ape de adancime. Apele freatice 

din judet se gasesc cantónate in depozite loessoide si nisipurile eoliene de pe 
interfluvii si in aluviunile fluviatile din luncile largi ale Dunarii, Siretului, Buzaului 
si Calmatuiului. Adancimea apelor freatice variaza de la 0 in luncile joase pana la 
peste 20m pe campurile acoperite cu nisipuri. Apele de adancime se gasesc 
cantónate in pietrisurile de Fratesti si in depozitele nisipoase cu o granulatie 
mijlocie si fina de varsta cuarternara (Campia Brailei si Calmatuiului).  

In ceea ce priveste apele curgatoare, arterele hidrografice sunt: Dunarea, 
Siretul, Buzau si Calmatui.  

Lacuri de crov constituie singurele elemente hidrografice care se gasesc pe 
campuri, existenta lor fiind in stransa legatura cu procésele de tasare in depozitele 
loessoide. Acestea sunt grupate in doua zone distincte: prima in Campia Brailei cu 
lacurile Ianca, Plopul, Iazu-Movila Miresii, Secu-Movila Miresii, Lutul Alb, Esna 
si Valea Esnei; a doua in Campia Calmatuiului cu lacurile Plascu, Coltea, 
Chichinetu, Tataru si Unturos.  

Limanele fluviatile sunt reprezentate prin lacurile din cursul inferior al 
Buzaului, Jirlau, Caineni si Ciulnita.  

Lacul Sarat Braila se gaseste intr-un vechi curs parasit al Dunarii la nivelul 
terasei fluviatile care a fost acoperit de depozite loessoide.  

Lacurile de lunca au fost extinde in Balta Brailei, in lunca externa a Dunarii 
si in cea a Siretului, dar prin indiguirea acestor zone inundabile ele au fost 
desecate.  

Cele mai mari resurse de apa sunt asigurate de fluviul Dunarea, utilizandu-se 
pentru irigatii, piscicultura, industrie si alimentari cu apa a populatiei. 
 

Vegetatia 

 

Aceasta se grupeaza in 2 mari areale biogeografice: arealul de stepa (Campia 
Brailei si Campia Calmatuiului) si arealul de lunca (luncile Dunarii, Siretului si 
Buzaului).  

Vegetatia forestiera ocupa o suprafata de 27.170ha ceea ce reprezinta 5% din 
suprafata totala a judetului. Habitatele cu vegetatie forestiera sunt in general paduri 
tip zavoi, de salcie, de amestec cu plop sau in regim de plantatie sub forma 
perdelelor de protectie. 
 

Fauna 

 

Caracteristia faunei este data de speciile iubitoare de terenuri deschise, mai 
uscate si mai calde venite din stepele si silvostepele estice. Dintre reprezentantii  
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acestora putem aminti popandaul, harciogul, soarecele de camp, orbetele, soarecele 
de stepa, iepurele de camp, ciocarlia de camp, ciocarlanul, presura, prepelita, 
potarnichea, cioara de semanatura, cotofana. Tot din vertébrate pot fi intalnite 
soparla de stepa, de camp si sarpele de rau. Desi au un areal mai mare de 
raspandire apar si in aceasta zona carnivore precum vulpea si viezurele. In 
zavoaiele de lunca se pot intalni lupi, mistreti iepuri iar pe malurile raurilor vidra si 
nurca. Se intalnesc, de asemenea, multe specii de starci, la care se adauga si alte 
specii de pasari acvatice: corcodelul, lisita, tiganusul, nagatul, pitigoiul de stuf, etc. 
Fauna este completata de pesti cum ar fi: nisetrul, pastruga, morunul, scrumbia, 
gingirica, mreana, cleanul, sabita, etc. 
 

Resursele de sol 

 

Judetul Braila poseda valoroase si varíate resurse de sol distribuite pe cele 2 
forme majore de relief, campie si lunca.  

Cernoziomurile ocupa 70-75% din suprafata judetului si cuprind urmatoarele 
tipuri: tipic psamic (cernoziom cu textura nisipolutoasa, in primii 50cm), vertic 
(argilos intre baza orizontului A si 100cm), maronic, calcaric (carbonati in primii 
50cm), cambic (levigat), etc.  

Aluviosolurile sunt raspandite in lunca Dunarii, a Siretului si Buzaului. 
Solurile aluviale se caracterizeaza printr-un stadiu incipient de solificare care are 
loc pe cele mai recenté depozite fluviatile depuse in timpul revarsarilor.  

Salsodisolurile reprezentate prin solonceacuri si soloneturi sunt raspandite 
insular in judetul Braila, in deosebi in arealul crovurilor. 
 

Populatia 

 

In context regional judetul Braila reprezinta 13.3% din suprafata regiunii si 
13% din populatia totala a regiunii. In context national Braila se afla in treimea 
inferioara a clasamentului din punct de vedere al suprafetei (locul 32) si al 
populatiei totale (locul 31).  

Populatia totala a judetului Braila inregistrata la nivelul recensamantului din 
2011 un numar de 321.212 locuitori in scadere fata de 2008 cand se inregistrau 
363.979 locuitori. La nivelul judetului Braila se observa o scadere a numarului de 
locuitori ai judetului de la un an la altul.  

Din totalul de 321.212 locuitori se inregistreaza 156.661 masculin si 164.551 
feminin. 
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Populatia judetului Braila este in majoritate formata din romani care 

reprezinta 97% din totalul populatiei. Alaturi de acestea in judet se regasesc romi, 
rusi-lipoveni si greci. 
 

Reteaua de localitati 

 

Reteaua de localitati a judetului Braila este formata din:  
1 municipiu – Braila resedinta de judet;   
3 orase – Ianca, Insuratei si Faurei;  
40 de comune cuprinzand 131 de sate componente. 

 

Economía judetului 

 

Agricultura – din suprafata totala de 476576ha, suprafata agrícola a judetului 
inregistra la nivelul anului 2008 387.392ha. In totalul suprafetei agricole pasunele 
detin cea mai mare pondere inregistrand o crestere usoara ajungand la 33.171ha la 
nivelul anului 2008. Suprafata alocata culturilor de cereale pentru boabe a ajuns la 
nivelul anului 2008 la 180.000ha, inregistrandu-se o scadere semnificativa fata de 
anul 2007. In categoría cerealelor pentru boabe sunt incluse culturile de: grau, 
secara, orz, orzoaica. Suprafata alocata culturilor de plante uleioase este in scadere 
incepand cu anul 2006 cand se inregistra 110.000ha, urmand ca in anul 2008 sa fie 
cultívate mai putin de 100.000ha. Suprafata alocata pentru furajele verzi depaseste 
cu putin 15.000ha si este mai mica in comparatie cu anul 2007.  

Legumele au fost cultívate la nivelul anului 2008 pe suprafete mult mai mici 
comparativ cu anii precedenti. In anul 2007 pentru culturile de vii pe rod s-a 
inregistrat cea mai mare productie (18999 tone), raportata la ceilalti ani. Trendul 
pentru suprafata cultivata cu vii este in scadere drástica incepand din anul 2007.  

Intreprinderi – in anul 2007 in judetul Braila existau un numar de 6872 
intreprinderi active in crestere fata de anul precedent. Microintreprinderile au cea 
mai mare pondere in totalul intreprinderilor active. Numarul intreprinderilor mari 
cu peste 250 de angajati se afla in continua scadere.  

Cele mai multe intreprinderi active sunt cele care au domeniul de activitate 
comertul, urmate de industria prelucratoare si de cele care se ocupa de tranzactii 
imobiliare. Cea mai mare cifra de afaceri raportata la unitatile locale active este 
inregistrata pentru comert, urmat la o distanta destul de mare de industria 
prelucratoare.  

Turismul – desi situat intr.-o zina de campie care un beneficiaza de forme de 
relief spectaculoase, pe teritoriul judetului Braila se intalnesc totusi elemente 
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geografice reprezentative pe seama carora se poate fundamenta dezvoltarea unui 
turism durabil. Aceste elemente sunt fluviul Dunarea cu lacurile adiacente si 
fondul piscicol aferent, resursele hidrominerale cu calitati terapeutice dovedite, 
ariile protejate – dintre care Parcul Natural Balta Mica a Brailei joaca un rol 
important si lacurile piscicole din bazinele raurilor Buzau si Calmatui.  

La nivelul judetului Braila sunt practicate 8 forme de turism si anume:  
 Turismul balnear, favorizat de existente unor resurse 

balneoturistice reprezentate de lacurile: lacu Sarat, Movila 
Miresii, Caineni si Balta Alba;


 Turismul urban, se refera la petrecerea timpului liber in orase, 

pentru vizitarea acestora si pentru desfasurarea unor activitati 
de natura foarte diversa cum ar fi vizite la rude, intalniri cu 
prietenii, vizionarea de spectacole, expozitii, cumparaturi, 
calatorii de afaceri;


 Ecoturismul – prezenta pe teritoriul judetul a parcului natural 

Balta Mica a Brailei, zona umeda de interés international, 
favorizeaza dezvoltarea a numeroase activitati ecoturistice pe 
teritoriul parcului;


 Turismul stiintific – determinat de marea varietate florística si 

faunística existenta pe teritoriul parcului natural Balta Mica a 
Brailei;


 Turismul nautic si turismul de croaziera – datorat amplasarii 

municipiului Braila pe malul Dunarii precum si existenta 
portului;


 Pescuitul sportiv – valorifica bogatul fond piscicol din apele 

Dunarii dar si din únele lacuri de apa dulce de pe teritoriul 
judetului (Zaton, Blasova, Lutul Alb, Esna);


 Turismul de tranzit – zona este tranzitata de fluxurile turistice ce se 

deplaseaza dintre Moldova spre litoral si Delta Dunarii;


 Turismul de weekend – este favorizat de existenta unor zone 
atractive pentru turisti (Balta Mica a Brailei, statiunea Lacu 
Sarat, lacurile de apa dulce si sarata din judet), dar si de faptul 
ca la mai putin de 100km sunt situate cateva orase emitatoare 
de turista (Galati, Slobozia, Buzau, Focsani, Ramnicu Sarat).



 

Infrastructura de transport 

 

Din analiza echiparii tehnice cu drumuri publice a judetului Braila, au 
rezultat urmatoarele: 
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Reteaua de drumuri cuprinde 6 traseee de drumuri nationale DN2B, DN21, 
DN21A, DN22, DN22B si DN23 din care 2 traseee de drumuri europene E87 si 
E584, 21 traseee de drumuri judetene si 45 de trasee de drumuri comunale.  

Lungimea drumurilor publice este de 1187km, avand o densitate de 24.9% 
situandu-se sub densitatea pe tara care este de 33.3km/100kmp.  

Din total lungime drumuri publice situatia se prezinta astfel: 
 264km drumuri nationale;


 588km drumuri judetene;


 335km drumuri comunale.


 

Drumurile nationale sunt modernizate in cea mai mare parte cu o stare 
tehnica considerata ca fiind buna. Drumurile locale, judetene si comunale sunt 
modernizare intr.-un procent foarte mic cu o stare tehnica considerata in general 
nesatisfacatoare.  

Reteaua feroviara insumeaza un total de 158km din care: 
 Electrifícate – 124km;


 Linie cu cale – 32km;


 Linie cu 2 cai – 126km.


 

In ceea ce priveste reteaua de cai navigabile aceasta este dominata de fluviul 
Dunarea care se situeaza pe locul 2 ca lungime intre fluviile Europei dupa Volga, 
fiind singurul fluviu european care curge de la vest la est prin 10 tari. Fluviul 
Dunarea strabate judetul de la sud la nord avand un senal navigabil, fluvio maritim 
pe portiunea Braila – Galati – Tulcea (170km) si un senal navigabil fluvial de la 
intrarea in judet pana la Braila, fiind principala artera de navigatie transeuropeana. 
Pe malul Dunarii in intravilanul municipiului Braila s-au dezvoltat importante zone 
portuare avand ca obiectiv activitati comerciale, aprovizionarea si desfacerea 
activitatii industriale, activitati de zona libera si industrie constructoare, reparatii si 
intretinere de nave fluviomaritime.  

Din punct de vedere a retelei de cai aeriene judetul Braila beneficiaza de un 
aeroport utilitar situat in orasul Ianca cu 4 hangare si o pista cu o lungime de 
2500m. 
 

Retele de utilitati publice 

 

Judetul Braila beneficiaza de retea centralizata de alimentare cu apa 
gestionata de operatorul regional de apa si canalizare asigurand astfel alimentare cu 
apa in sistem centralizat atat in municipiul Braila cat si in cele 3 orase si o mare 
parte din comunele judetului. Pentru a realiza aliementarea cu apa sunt folosite atat 
fluviul Dunarea, raurile Buzau, Calmatui, Siret si Strachina cat si surse de apa 
subterana cu ajutorul fronturilor de captare si a forajelor de adancime. 
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Reteaua de canalizare a apelor uzate exista in tóate orasele judetului si intr.-

un numar mic de comune. Odata cu implementarea Master Planului Judetean de 
Mediu o mare parte din spatiul rural va beneficia de sistem de canalizare si statie 
de epurare.  

In ceea ce priveste alimentarea cu gaze naturale, judetul Braila dispune de 
resurse de gaze naturale asóciate din campurile petrolifere situate in zona de vest a 
judetului. In judet alimentarea cu gaze se face in principal prin intermediul unor 
conducte de transport de inalta presiune care sunt dispuse pe 3 trasee. Majoritatea 
localitatilor in care s-au realizat distributii de gaze naturale sunt amplasate de-a 
lungul acestor conducte de transport prin intermediul unor statii de reglare – 
masurare – predare pentru coborarea presiunii gazelor de inalta, la medie si apoi la 
redusa.  

Reteaua de telecomunicatii beneficiaza de operatorul de telefonie traditional 
ROMTELECOM care acopera cu retea autómata tóate localitatile judetului. De 
asemenea piata telecomunicatiilor din judetul Braila este deschisa pentru toti 
operatorii de telefonie fixa si mobila. 
 

Educatie 

 

Numarul total al unitatilor de invatamant din judet erau la nivelul anului 
2008 de 137. Acestea asigura sistemul de educatie pentru populatia prescolara, 
scolara si liceala. De asemenea judetul Braila beneficiaza la nivelul municipiului si 
de invatamant superior atat de stat cat si privat. 
 

Sanatate 

 

Infrastructura de sanatate a judetului este formata din:  
1. Unitati de asistenta medicala spitaliceasca; 
2. Unitati de asistenta medicala de urgenta; 
3. Unitati de asistenta medicala ambulatorie; 
4. Unitati de asistenta primara medicala; 
5. Unitati de asistenta medicala farmacéutica; 
6. Unitati de asistenta medico-sociala. 

 

Asistenta sociala 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este o 
institutie publica de interés judetean cu personalitate jurídica conform hotararii 
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Consiliului Judetean Braila. Structura organizatorica a directiei cuprinde 3 tipuri de 
servicii de protectie a copilului si anume: 

 Servicii de interventie si asistenta sociala comunitara;


 Servicii de tip familial;


 Servicii de tip rezidential.


 

Mediu 

 

Ariile protejate conform legislatiei in vigoare ale judetului Braila sunt:  
o Balta Mica a 
Brailei; o Lacul Jirlau;  
o Padurea Camnita; 
o Padurea Viisoara; 
o Popina Blasova; 
o Lacul Tataru.  

Calitatea aerului este apreciata prin realizarea inventarului anual al emisiilor 
de poluanti in atmosfera si prin masuratorile efectuate prin reteaua de 
monitorizarea existenta. Calitatea aerului ambiental determinata prin monitorizarea 
poluantilor atmosferici din reteaua judeteana a fost raportata cu valori ale 
concentratiilor la limita celor prevazute in STAS 12574/87. Concluziile analizei 
arata faptul ca cea mai mare parte a emisiilor de poluanti in atmosfera este rezultata 
din arderea combustibililor fosili pentru producerea de energie, iar cele 2 instalatii 
mari de ardere sunt amplasate la distante foarte mici una de cealalta in aceasi zona 
suburbana a municipiului Braila.  

In ceea ce priveste calitatea apelor fluviul Dunarea este monitorizat de 
S.G.A. Braila pe sectiunile delimítate prin norme interne. La nivelul judetului sunt 
monitorízate si 7 lacuri naturale. La nivelul judetului se intalnesc 2 zone critice in 
ceea ce priveste calitatea apelor subterane si anume:  

 1986 cand a avut poluarea localitatii Tepes Voda din comuna Movila 
Miresii generata de avarierea conductei de transport benzina si care a 
afectat panza de apa freática;


 1991 cand a avut loc poluarea cu produse petroliere a solului, 

subsolului si a panzei freatice, concomitent cu afectarea starii de 
confort a unui numar de 11 locuinte prin ascensionarea produsului 
petrolier in cartierul Chercea din municipiul Braila.


 

Starea solurilor pe raza judetului este afectata atat de ingrasaminte, reziduri 
zootehnice, cat si de irigarea terenurilor agricole.  

In ceea ce priveste sistemul de colectare deseurilor pentru judetul Braila 
situatia de prezinta astfel: 
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 Exista sistem de colectare selectiva a deseurilor reciclabile;


 Este finalizata prima statie de compostare a deseurilor biodegradabile;


 Un exista statii de tratare mecano-biologica a deseurilor municipale;


 nu se utilizeaza alte metode de tratare/valorificare a deseurilor


municipale.  
Localitatile din judet au incheiate contracte pentru gestionarea deseurilor 

menajere cu firme specializate. 
 

3.2 Direcţii strategice de dezvoltare 

 

Obiectivul general: imbunatatirea continua a calitatii vietii locuitorilor judetului 
Braila, generatiilor presente si viitoare, prin crearea unei comunitati sustenabile, 
capabile sa gestioneze si sa utilizeze resursele in mod eficient si eficace asigurand 
prosperitatea protectia mediului si coeziunea sociala.  
Au fost identificate la nivelul judetului 4 obiective specifice si anume:  

 dezvoltarea echilibrata a infrastructurii, coordonata cu implementarea 
sistemelor de management al capitalului natural si de prevenire si 
gestionare a riscurilor naturale;


 crearea conditiilor pentru o piata a muncii flexibila, in care oferta de 

munca este adaptata permanent cerintelor angajatorilor prin 
promovarea culturii antreprenoriale, a societatii informationale si a 
noilor servicii, in contextul integrarii activitatilor productive in spatiul 
economic european;


 gestionarea eco-eficienta a consumului de resurse si valorificarea 

maximala a acestora prin promovarea unor practici de consum si 
productie care sa permita o crestere económica sustenabila pe termen 
lung;


 ameliorerea propietatilor mediului fizic, ca suport al vietii din zonele 

rurale si urbane ale judetului in vederea dezvoltarii durabile a 
judetului si diminuarii disparitatilor dintre rural si urban.


 

Viziunea de dezvoltare este aceea ca judetul Braila va fi un judet care s-a 
dezvoltat durabil in sensul:  

 valorificarii durabile a pozitiei geostrategice si resurselor naturale, in 
scopul asigurarii echilibrului intre sistemele socio-economice si 
potentialul natural


 existentei unei forte de munca calificate pentru care exista un numar suficient 

de locuri de munca bine platite;
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 mentinerii competitivitatii judetului prin desfasurarea unor activitati 

economice prospere, introducerea de noi tehnologii in cunoastere si 
inovare;


 imbunatatirii continue a calitatii vietii oamenilor, asigurandu-le acces egal 

la utilitati, servicii de asistenta sociala si sanatate, educatie;


 implicarii active a institutiilor pentru dezvoltarea económica si sociala 
a judetului, consultand democratic comunitatea, partenerii social si 
mediul de afaceri in procesul decizional.



 

4.Dezvoltarea durabilă în contextul actual  
4.1.Conceptul de dezvoltare durabilă 

 

„Conceptul de dezvoltare durabilă”, a luat naştere din necesitatea găsirii 
raspunsurilor la întrebări precum:  

 Cum putem concilia progresul economic şi social fără a pune în 
pericol echilibrul natural al planetei? 

 Cum putem repartiza bogăţia între ţările dezvoltate şi cele mai 
putin dezvoltate? 

 Cum putem asigura un trai decent unui număr însemnat de 
milioane oameni aflaţi în pericol, în regiunile în care planeta 
suferă în urma exploatărilor excesive a resurselor naturale? 

 Cum putem acţiona în vederea asigurări generaţiilor viitoare 
unui biosistem sănătos? 

 

Scurt istoric al dezvoltării durabile  
1972, are loc Conferinţa Naţiunilor Unite, la Stockholm , 113 naţiuni discută 
problemele poluării, distrugerii resurselor, deteriorării mediului, pericolul 
dispariţiilor unor specii, nevoia creşterii nivelului de trai al oamenilor; se 
subliniază legatura indisolubilă între calitatea vieţii şi calitatea mediului pentru 
generaţiile actuale şi viitoare.  
1986, Comisia Mondială de Mediu şi Dezvoltare, infiinţată de Naţiunile Unite are ca 
scop studierea dinamicii deteriorării mediului şi oferirea de soluţii cu privire la 
viabilitatea pe termen lung a societăţii umane; sunt identificate două probleme majore:  

 dezvoltarea nu înseamnă doar profituri mai mari şi standarde 
înalte de trai pentru un mic procent din populaţie, ci creşterea 
nivelului de trai al tuturor;


 dezvoltarea nu ar trebui să implice distrugerea sau folosirea nesăbuită 

resurselor noastre naturale, nici poluarea mediului


 
ambient.  
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1992, Summitul de la Rio “Conferinţa Secolului” 120 naţiuni, au avut ca scop 
stabilirea unei noi strategii a dezvoltării economice, industriale şi sociale în lume, 
fiind acceptată ideea că dezvoltarea durabilă reprezintă "o nouă cale de dezvoltare 
care să susţină progresul uman pentru întreaga planetă şi pentru un viitor 
îndelungat". S-a obţinut consensul pentru un plan de dezvoltare durabilă numit 
Agenda 21 şi două seturi de principii, Declaraţia de la Rio cu privire la mediu şi 
dezvoltare şi principiile pădurii.  
1997, Includerea conceptului de “dezvoltare durabilă” în Tratatul de la Maastricht, 
ca obiectiv politic al UE.  
2001, Consiliul European de la Goteborg: 

 adoptarea Strategiei Europene de Dezvoltare Durabilă (SDD);


 propunerea Setului de Indicatori de Dezvoltare Durabilă, cu scopul


monitorizării  SSD  (în  iunie  2006  aceasta  a  fost  revizuită  şi


adoptă un nou model de guvernare).”  
2002, Summitul de la Johannesburg: Se studiază progresul făcut spre dezvoltarea 
durabilă şi se reafirma angajamentul ţărilor participante.  
Aspecte discutate:  

 reducerea numărului locuitorilor planetei care nu au acces la rezerve de 
apă potabilă, de la peste 1 miliard la 500 milioane până



în anul 2015;


 înjumătăţirea numărului celor ce nu au condiţii de salubritate 
corespunzătoare la 1,2 miliarde;


 creşterea folosirii surselor durabile de energie.


 

Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi 
metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe 
asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice, ecologice şi 
elementele capitalului natural. Dezvoltarea durabilă - DD - conceptul de dezvoltare 
economico-socială recomandat tuturor ţărilor de către ONU, prin care se caută 
armonizarea a trei componente fundamentale: Resursele umane, Creşterea 
economică, Echitatea între generaţii.  

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv strategic internaţional adaptat la 
specificul fiecărei ţări.  

Dezvoltarea durabilă, este un concept de evoluţie a societăţii care permite 
folosirea pe termen lung a mediului astfel ca, dezvoltarea socio-economică să rămână 
posibilă concomitent cu menţinerea calităţii mediului la un nivel acceptabil.  

Dezvoltarea durabilă presupune corelarea a patru idei fundamentale, aparent 
independente, dar care se află într-o strânsă condiţionare: 
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o îndeplinirea cerinţelor prezente şi viitoare - care stabilesc scopul 

durabilităţii;  
o îndeplinirea nevoilor - care defineşte scopul dezvoltării 

(dezvoltarea care răspunde necesităţilor prezentului fără a 
compromite capacitatea de a satisface necesităţile generaţiilor 
viitoare);  

o menţinerea compatibilităţii dintre dimensiunea populaţiei şi 
capacitatea productivă a eco-sistemului - care recunoaşte că 
există limite şi cerinţe pentru echilibru;  

o implementarea unui proces al schimbării - care confirmă că 
definirea cerinţelor şi nevoilor pentru dobândirea echilibrului 
durabil se va schimba odată cu situaţiile, condiţiile şi timpul.  

Cadrul organizatoric pentru dezvoltare durabilă s-a instituit în ultimul 
deceniu al secolului 20 prin:  

o înfiinţarea de comisii pentru dezvoltare durabilă la nivelul 
guvernelor, organizaţiilor neguvernamentale, Băncii Mondiale, 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliului şi Parlamentului 

 

o elaborarea de către instituţii naţionale şi internaţionale de 
analize, studii şi cercetări, a unor studii şi scenarii pentru 
dezvoltare şi respectiv dezvoltare durabilă pe întreg orizontul de 
timp al secolului 21. 

Obiective Europa 2020:  
Ocuparea forţei de muncă: rata de ocupare a forţei de muncă de 75% în rândul 
populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani.  
Cercetare si dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi 
dezvoltare. Schimbări climatice şi energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze 
cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile 
înregistrate în 1990, creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 
20%, creşterea cu 20% a eficienţei energetice.  
Educatie: reducerea abandonului şcolar la sub 10%, creşterea la peste 40% a 
ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă 
între 30-34 de ani.  
Sărăcie şi excluziune socială: reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului 
persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale. 
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Priorităţi Europa 2020: 
 

Crestere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare 
presupune îmbunătăţirea prestaţiei în urmatoarele domenii:  

 cercetare şi inovare: îmbunătăţirea condiţiilor pentru creşterea 
investiţiilor de stat şi private în vederea generării de locuri de muncă 
prin crearea de noi produse şi servicii;  

 educaţie: încurajarea şi susţinerea procesului de învăţare şi formare de-
a lungul vieţii în vederea îmbunătăţirii competenţelor; 

 societatea digitală: utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. 
 

4.2 Acţiuni pentru dezvoltare durabilă 2014 – 2020 

 

Acţiunile acestei priorităţi vizează: 

- eliberarea potenţialului inovator al Europei; 
- ameliorarea rezultatelor în domeniul educaţiei;  
- valorificarea avantajelor economice şi sociale ale societăţii 

digitale.  
Creşterea inteligentă va fi stimulată prin trei iniţiative: 

 

a. O “Uniune a inovării” prin care se propune: reorientarea politicii în domeniul  
cercetării, dezvoltării şi inovării către domenii care prezintă provocări majore 
pentru societate (schimbări climatice, utilizarea eficientă a energiei şi a  
resurselor, schimbări demografice, sănătatea populaţiei etc.); consolidarea verigilor 
din lanţul inovării, de la cercetarea fundamentală la comercializare.  

Astfel, Comisia Europeană va depune eforturi pentru:   
definitivarea spaţiului european de cercetare, elaborarea unei 
agende strategice de cercetare;   
îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru a permite întreprinderilor 
să inoveze, crearea unui brevet european unic şi a unei instanţe 
specializate în materie de brevete;   
lansarea de parteneriate europene în domeniul inovării între UE 
şi nivelurile naţionale, în vederea accelerării dezvoltării şi 
utilizării;   
consolidarea şi dezvoltarea rolului instrumentelor UE de 

susţinere a inovării (fondurile structurale, fondurile de  
dezvoltare rurală, programul-cadru de cercetare-dezvoltare, etc.); 
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promovarea 
consolidarea legăturilor între educaţie, întreprinderi, cercetare şi 
inovare.”

 

b. „Tineretul în mişcare” prin care se propune  
consolidarea performanţei şi atractivităţii internaţionale a 
instituţiilor de înv  
sporirea nivelului general de calitate la toate formele de 
educaţie şi formare în UE;  
combinarea excelenţei cu echitatea, prin promovarea mobilităţii 
studenţilor şi a celor care urmează un curs de formare; 
îmbunătăţirea s 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru:  
integrarea şi consolidarea programelor UE de mobilitate, cele 
destinate universităţilor, cele destinate cercetătorilor şi 
corelarea lor cu programele naţionale;  
impulsionarea agendei de modernizare a învăţământului 
superior la nivelul programelor şcolare, al guvernanţei şi al 
finanţării;  
identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial 
prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionişti; 

 

promovarea recunoaşterii învăţării non
lansarea unui cadru pentru încadrarea în muncă a tinerilor.”

 
 

c.„O agendă digitală pentru Europa” 
digitale unice, bazată pe internet rapid şi ultrarapid  

până în 2013: acces universal la internet în bandă largă; 
până în 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel 
puţin 30Mbps);  
până în 2020: o viteză a internetului de peste 100 Mbps în peste 
50% din  

Comisia Europeană va depune eforturi pentru:  
oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investiţiilor în 
infrastructura pentru internet de mare viteză, deschisă şi 
competitivă, precum şi în serviciile conexe; 

dezvoltarea unei politici eficiente în domeniu;
 
 

promovarea parteneriatelor în materie de cunoaştere şi 
consolidarea legăturilor între educaţie, întreprinderi, cercetare şi 
inovare.” 

b. „Tineretul în mişcare” prin care se propune: 
consolidarea performanţei şi atractivităţii internaţionale a 
instituţiilor de învăţământ superior din Europa; 

sporirea nivelului general de calitate la toate formele de 
educaţie şi formare în UE; 

combinarea excelenţei cu echitatea, prin promovarea mobilităţii 
studenţilor şi a celor care urmează un curs de formare; 
îmbunătăţirea situaţiei încadrării în muncă a tinerilor.

Comisia Europeană va depune eforturi pentru: 

integrarea şi consolidarea programelor UE de mobilitate, cele 
destinate universităţilor, cele destinate cercetătorilor şi 
corelarea lor cu programele naţionale; 

impulsionarea agendei de modernizare a învăţământului 
superior la nivelul programelor şcolare, al guvernanţei şi al 
finanţării; 
identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial 
prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionişti;

promovarea recunoaşterii învăţării non-formale şi informale; 
lansarea unui cadru pentru încadrarea în muncă a tinerilor.”

c.„O agendă digitală pentru Europa” prin care se propune crearea unei
digitale unice, bazată pe internet rapid şi ultrarapid şi pe aplicaţii interoperabile:

până în 2013: acces universal la internet în bandă largă;
până în 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel 
puţin 30Mbps); 
până în 2020: o viteză a internetului de peste 100 Mbps în peste 
50% din locuinţele din Europa.” 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru: 

oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investiţiilor în 
infrastructura pentru internet de mare viteză, deschisă şi 
competitivă, precum şi în serviciile conexe; 

dezvoltarea unei politici eficiente în domeniu; 
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parteneriatelor în materie de cunoaştere şi 
consolidarea legăturilor între educaţie, întreprinderi, cercetare şi 

consolidarea performanţei şi atractivităţii internaţionale a 

sporirea nivelului general de calitate la toate formele de 

combinarea excelenţei cu echitatea, prin promovarea mobilităţii 
studenţilor şi a celor care urmează un curs de formare; 

ituaţiei încadrării în muncă a tinerilor. 

integrarea şi consolidarea programelor UE de mobilitate, cele 
destinate universităţilor, cele destinate cercetătorilor şi 

impulsionarea agendei de modernizare a învăţământului 
superior la nivelul programelor şcolare, al guvernanţei şi al 

identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial 
prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionişti; 

formale şi informale; 
lansarea unui cadru pentru încadrarea în muncă a tinerilor.” 

prin care se propune crearea unei pieţe 
şi pe aplicaţii interoperabile: 

până în 2013: acces universal la internet în bandă largă; 

până în 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel 

până în 2020: o viteză a internetului de peste 100 Mbps în peste 

oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investiţiilor în 
infrastructura pentru internet de mare viteză, deschisă şi 



 
facilitarea 
realizarea
acestei agende.

 

d.Creşterea inteligentă este necesară în vederea recuperării decalajelor între 
creşterea economică a UE şi creşterea economică a celor doi mari competitori pe 
piaţa mondială respectiv SUA şi Japonia.
 

Aspecte de corectat în domeniul inovării
 nivelul mai redus al investiţiilor î
 utilizarea insuficientă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;

 accesul dificil la inovare în anumite sectoare ale societăţii şi ponderea mai 
redusă în UE a firmelor high

 
 un sfert dintre elevi au 

abandonează studiile şi formarea prea devreme;
 50% dintre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru cerinţele 

noi de pe piaţa muncii;

 în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 25 
persoană din 3 are o diplomă universitară, comparativ cu 40% în SUA 
şi peste 50% în Japonia;


 conform “indicelui Shanghai” în clasamentul mondial al primelor 20 de 

universităţi, sunt listate doar două universităţi europene.
Aspecte de corectat în domeniul societăţii digitale: 

 din valoarea de 2.000 miliarde 
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, firmele europene reprezintă 
doar 25%;


 rămânerea Europei în urma SUA şi Japoniei în ceea ce priveş

internetul de mare viteză, afectează capacitatea acesteia de inovare în 
special în zonele rurale, diseminarea online a cunoştinţelor şi 
distribuţia online de bunuri şi servicii.

 

4.3 Initiaţive pentru creştere durabilă
 

Creşterea durabilă înseamnă 
punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, ceea ce 
presupune dezvoltarea de noi procese şi tehnologii (inclusiv cele ecologice) care:

 să accelereze dezvoltarea de reţele intelige
 să exploateze reţelele de la scara UE;

 

facilitarea utilizării fondurilor structurale ale
realizarea 

acestei agende. 

este necesară în vederea recuperării decalajelor între 
creşterea economică a UE şi creşterea economică a celor doi mari competitori pe 
piaţa mondială respectiv SUA şi Japonia. 

Aspecte de corectat în domeniul inovării: 
nivelul mai redus al investiţiilor în cercetare, dezvoltare şi inovare;



utilizarea insuficientă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;


accesul dificil la inovare în anumite sectoare ale societăţii şi ponderea mai 
redusă în UE a firmelor high-tech.



un sfert dintre elevi au competenţe slabe de citire, unul din şapte tineri 
abandonează studiile şi formarea prea devreme;



50% dintre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru cerinţele 
noi de pe piaţa muncii;



în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 25 şi 34 de ani, doar 1 
persoană din 3 are o diplomă universitară, comparativ cu 40% în SUA 
şi peste 50% în Japonia;



conform “indicelui Shanghai” în clasamentul mondial al primelor 20 de
universităţi, sunt listate doar două universităţi europene.

corectat în domeniul societăţii digitale: 

din valoarea de 2.000 miliarde € reprezentată de piaţa globală pentru 
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, firmele europene reprezintă 

rămânerea Europei în urma SUA şi Japoniei în ceea ce priveş
internetul de mare viteză, afectează capacitatea acesteia de inovare în 
special în zonele rurale, diseminarea online a cunoştinţelor şi 
distribuţia online de bunuri şi servicii.



4.3 Initiaţive pentru creştere durabilă 

Creşterea durabilă înseamnă promovarea unei economii mai eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, ceea ce 
presupune dezvoltarea de noi procese şi tehnologii (inclusiv cele ecologice) care:

să accelereze dezvoltarea de reţele inteligente, ce folosesc TIC;

să exploateze reţelele de la scara UE;
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ale UE pentru 

este necesară în vederea recuperării decalajelor între 
creşterea economică a UE şi creşterea economică a celor doi mari competitori pe 

accesul dificil la inovare în anumite sectoare ale societăţii şi ponderea mai 

competenţe slabe de citire, unul din şapte tineri 

50% dintre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru cerinţele 

şi 34 de ani, doar 1 
persoană din 3 are o diplomă universitară, comparativ cu 40% în SUA 

conform “indicelui Shanghai” în clasamentul mondial al primelor 20 de


universităţi, sunt listate doar două universităţi europene. 

€ reprezentată de piaţa globală pentru 
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, firmele europene reprezintă 

rămânerea Europei în urma SUA şi Japoniei în ceea ce priveşte 
internetul de mare viteză, afectează capacitatea acesteia de inovare în 
special în zonele rurale, diseminarea online a cunoştinţelor şi 

promovarea unei economii mai eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, ceea ce 
presupune dezvoltarea de noi procese şi tehnologii (inclusiv cele ecologice) care: 

nte, ce folosesc TIC;




 
 să consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri;


 să conştientizeze consumatorii în ceea ce priveşte meritele utilizării 

eficiente a resurselor;


 să scadă emisia de dioxid de carbon;


 să  prevină  degradarea   mediului,  pierderea  biodiversităţii,


utilizarea nedurabilă a resurselor.”  
Creşterea durabilă va sta la baza coeziunii economice, sociale şi teritoriale 

prin derularea de acţiuni în următoarele domenii: 

 

competitivitate:  
menţinerea avantajului faţă de SUA şi China, pe piaţa 
tehnologiilor ecologice;  
eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor;  
productivitate crescută pentru contracararea presiunii tot mai 
mari de pe pieţele de export şi pentru un număr tot mai mare de 
materii prime.  

 
 
 

combaterea schimbărilor climatice:  
reducerea emisiilor de dioxid de carbon mult mai rapid în 
decada care urmează;  
exploatarea completă a potenţialului noilor tehnologii, precum 
posibilităţile de captare şi stocare a dioxidului de carbon, care 
vor genera reducerea emisiilor, realizarea de economii şi 
creştere economică;  
consolidarea capacităţii de rezistenţă a economiilor UE în faţa 
riscurilor climatice, precum şi capacitatea de prevenire a 
dezastrelor şi de reacţie la acestea.”  

 

energie curată şi eficientă:  
scăderea importurilor UE de petrol şi gaze cu 60 de miliarde € 
până în 2020;  
creşterea PIB-ul cu 0,6%-0,8%;  
crearea a peste 600.000 locuri de muncă prin utilizarea energiei 
regenerabile în 20% din energia folosită în UE;  
crearea a peste 400.000 locuri de muncă prin atingerea 
obiectivului de 20% privind eficienţa energetică.  
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Creşterea durabilă va fi stimulată prin doua iniţiative: 

 

1. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” prin care se 
propune:  

 sprijinirea tranziţiei către o economie eficientă în ceea ce 
priveşte utilizarea resurselor şi cu emisii reduse de dioxid de 
carbon;  

 decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, de 
consumul de energie; 

 reducerea emisiilor de CO2; 
 creşterea competitivităţii şi promovarea securităţii energetice.” 

 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru:  
mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum fondurile 
pentru  
dezvoltare rurală, fondurile structurale şi altele în cadrul unei 
strategii  
solide de finanţare (UE, publică naţională, privată); 
consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piaţă 
precum certificate de emisii, încurajarea utilizării extinse a 
achiziţiilor publice ecologice, etc;  
prezentarea de propuneri pentru modernizarea şi decarbonizarea 
sectorului transporturilor;  
implementarea de proiecte strategice în vederea eliminării 
blocajelor în secţiunile transfrontaliere şi nodurile intermodale 
(oraşe, porturi, platforme logistice);  
finalizarea pieţei interne a energiei, derularea acţiunilor din 
cadrul planului privind tehnologiile energetice strategice (SET);  
promovarea proiectelor de infrastructură de importanţă 
strategică pentru UE în zona baltică, în Balcani, în regiunea 
mediteraneană şi în Eurasia;  
adoptarea şi implementarea unui plan de acţiune privind 
eficienţa energetică, promovarea unui program în domeniul 
utilizării eficiente a resurselor (sprijinind IMM-urile şi 
gospodăriile) prin utilizarea fondurilor structurale şi a altor 
tipuri de fonduri;  
stabilirea viziunii privind modificările structurale şi tehnologice  

 

necesare pentru a face tranziţia către o economie cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, eficienţa din punctul de vedere al 
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utilizării resurselor şi rezistenţa la schimbările climatice până în 
2050.” 

 

La nivel naţional, statele membre vor trebui:  
să elimine treptat subvenţiile dăunatoare mediului (excepţii în 
cazul persoanelor defavorizate);  
să dezvolte instrumente de piaţă, precum stimulente fiscale şi 
achiziţii publice menite să adapteze metodele de producţie şi de 
consum;  
să dezvolte infrastructuri energetice şi de transport inteligente, 
modernizate şi complet interconectate, să utilizeze pe deplin 
TIC; să asigure implementarea coordonată a proiectelor de 
infrastructură, în cadrul reţelei centrale a UE;  
să se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, 
responsabile de o mare parte din emisiile generate şi din 
congestiile reţelelor;  
să utilizeze reglementarea, dezvoltând standarde de performanţă 
energetică în construcţii şi instrumente de piaţă precum 
impozitarea, subvenţiile şi achiziţiile publice pentru a reduce 
consumul de energie şi de resurse;  
să utilizeze fondurile structurale pentru a investi în construcţia 
de clădiri publice eficiente din punct de vedere energetic şi într-
o reciclare mai eficientă;  
să stimuleze instrumente care permit economisirea de energie şi 
care ar putea creşte eficienţa în sectoarele mari consumatoare 
de energie, precum cele bazate pe folosirea TIC.”  

 

2.„O politică industrială adaptată erei globalizării” prin care se propune:  
colaborea strânsă între CE şi întreprinderi, sindicate, mediul 
academic, ONG-uri, organizaţii de consumatori;  

elaborarea unui cadru pentru o politică industrială modernă, care 
să sprijine spiritual antreprenorial, să ghideze şi să ajute industria; 

promovarea  competitivităţii  sectorului  industriei  primare,  al  
producţiei şi al serviciilor din Europa.  

Comisia Europeană va depune eforturi pentru:  
stabilirea politicii industriale apte să menţină şi să dezvolte o 
baza industrială puternică, competitivă, diversificată în Europa, 
să sprijine tranziţia sectoarelor de producţie către o utilizare mai 
eficientă a energiei şi a resurselor;   
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dezvoltarea abordării orizontale a politicii industriale, care să 
combine diverse instrumente de politică precum reglementarea 
„inteligentă”, modernizarea achiziţiilor publice, normele în 
materie de concurenţă, stabilirea de standarde;  
îmbunătăţirea mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri, 
inclusiv  
prin reducerea costurilor de tranzacţie aferente desfaşurării unei 
activităţi economice în Europa, prin promovarea clusterelor şi 
prin îmbunătăţirea accesului convenabil la finanţare; 

 

restructurarea sectoarelor aflate în dificultate prin orientarea lor 
către activităţi de viitor, inclusiv prin redistribuirea rapidă a 
competenţelor către sectoarele şi pieţele cu un ritm alert de 
creştere;  
promovarea tehnologiilor şi a metodelor de producţie care reduc 
utilizarea resurselor naturale şi sporesc investiţiile în 
patrimoniul natural al UE;  
promovarea internaţionalizării IMM-urilor;  
asigurarea faptului că reţelele de transport şi de logistică permit 
industriei din toată Uniunea să beneficieze de acces efectiv pe 
piaţa unică, pe piaţa internaţională;  
dezvoltarea unei politici spaţiale care să pună la dispoziţie 
instrumentele necesare depăşirii unor provocări-cheie la nivel 
mondial;  
sporirea competitivităţii sectorului turismului în Europa; 
revizuirea reglementarilor în vederea sprijinirii tranziţiei 
sectoarelor, serviciilor şi producţiei către o utilizare mai 
eficientă a resurselor, inclusiv printr-o reciclare mai eficientă; 
reînnoirea strategiei UE de promovare a responsabilităţii sociale 
a întreprinderilor, ca element-cheie în asigurarea încrederii pe 
termen lung a angajaţilor şi a consumatorilor.”  

 

La nivel naţional, statele membre vor trebui:  
să îmbunătăţească mediul de afaceri, în special pentru IMM-
urile inovatoare, inclusiv prin achiziţii publice menite să 
sprijine iniţiativele care încurajează inovarea;  
să amelioreze condiţiile de asigurare a respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală;  
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să reducă sarcina administrativă a societăţilor şi să amelioreze 
calitatea legislaţiei în domeniul afacerilor;  
să colaboreze cu părțile interesate din diverse sectoare în vederea identificarii 
blocajelor, elaborării de analize comune cu privire la modalităţi de menţinere 
a unei baze industriale şi de cunoaştere solide, de a plasa UE în poziţie de 
lider în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă la nivel mondial.”  

 

Creşterea durabilă este necesară în vederea susţinerii UE pentru a prospera într-
o lume cu emisii reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, pentru prevenirea 
degradării mediului, pierderea biodiversităţii şi utilizarea nedurabilă a resurselor.  

Creşterea favorabilă incluziunii înseamnă promovarea unei economii cu o 
rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi 
teritorială şi care presupune:  

- asigurarea autonomiei cetăţenilor prin rate ridicate ale ocupării 
forţei de muncă;  

- investirea în dezvoltarea competenţelor; 
- combaterea sărăciei;  
- modernizarea pieţelor muncii şi a sistemelor de formare şi de 

protecţie socială;  
- consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea 

beneficiilor creşterii economice în toate regiunile UE inclusiv în 
cele ultraperiferice;  

- asigurarea accesului şi oportunităţilor pentru toţi cetăţenii pe tot 
parcursul vieţii;  

- creşterea participării forţei de muncă prin asigurarea de politici 
de promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

 

Se va acţiona în vederea rezolvării problemelor din următoarele domenii: 

- ocuparea forţei de muncă:  

 schimbările demografice au generat scăderea numărului de 
persoane active; 

 în UE, doar două treimi din populaţia activă are loc de 
muncă, în 

comparaţie cu peste 70% în SUA şi în Japonia; 

 rata ocupării forţei de muncă este scăzută în special în rândul 
femeilor şi al lucrătorilor în vârstă; 

 rata somajului de peste 21% în rândul tinerilor; 
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risc ridicat de pierdere a terenului pe piaţa muncii a 
persoanelor neintegrate în câm
legături slabe cu acesta.

- competenţele: 

 aproximativ 80 de
reduse sau de bază;

 

 oportunităţile oferite prin învăţarea de
în special persoanelor mai instruite;

 până în 2
nivel înalt de calificare, în timp ce numărul locurilor de 
muncă 
pentru care se vor cere competenţe reduse va scădea cu 12 
milioane;

 pentru menţinerea vieţii active îndelungate, este necesară 
dobândirea şi dezvoltarea de noi competenţe pe tot parcursul 
vieţii.

- combaterea sărăciei:  
80 de milioane de persoane erau ameninţate de sărăcie, 
înainte de apariţia crizei economice;  
19 milioane dintre acestea sunt copii;  
8% dintre persoanele care au un loc de muncă nu câştigă 
suficient pentru a ieşi din sărăcie, cei mai afectaţi fiind 
şomerii.

 

Creşterea favorabilă a incluziunii va fi stimulată prin două iniţiative:
1.„O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă”  

 crearea condiţiilor necesare modernizării pieţelor muncii pentru 
a creşte nivelurile de ocupare a forţei de muncă şi pentru a 
asigura sustenabilitatea modelelor sociale europene;


 promovarea 

competenţe care vor permite forţei de muncă actuale şi viitoare, 
adaptarea la noile condiţii şi la eventualele schimbări de carieră;


 reducerea somajului;
 sporirea productivităţii muncii.”

 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru: 
 definirea şi punerea în aplicare a celei de a doua etape a agendei de 

flexicuritate, în vederea identificării modalităţilor
 

risc ridicat de pierdere a terenului pe piaţa muncii a 
persoanelor neintegrate în câmpul muncii sau care au 
legături slabe cu acesta. 

 

aproximativ 80 de milioane de persoane au competenţe 
reduse sau de bază; 

oportunităţile oferite prin învăţarea de-a lungul vieţii, aparţin 
în special persoanelor mai instruite; 

până în 2020, 16 milioane de locuri de muncă vor necesita 
nivel înalt de calificare, în timp ce numărul locurilor de 
muncă 

pentru care se vor cere competenţe reduse va scădea cu 12 
milioane; 

pentru menţinerea vieţii active îndelungate, este necesară 
dobândirea şi dezvoltarea de noi competenţe pe tot parcursul 
vieţii. 

combaterea sărăciei: 
80 de milioane de persoane erau ameninţate de sărăcie, 
înainte de apariţia crizei economice; 

milioane dintre acestea sunt copii; 

8% dintre persoanele care au un loc de muncă nu câştigă 
suficient pentru a ieşi din sărăcie, cei mai afectaţi fiind 
şomerii. 

Creşterea favorabilă a incluziunii va fi stimulată prin două iniţiative: 

noi competenţe şi noi locuri de muncă” prin care se propune:

crearea condiţiilor necesare modernizării pieţelor muncii pentru 
a creşte nivelurile de ocupare a forţei de muncă şi pentru a 
asigura sustenabilitatea modelelor sociale europene;

promovarea autonomiei cetăţenilor prin dobândirea de noi 
competenţe care vor permite forţei de muncă actuale şi viitoare, 
adaptarea la noile condiţii şi la eventualele schimbări de carieră;
reducerea somajului;



sporirea productivităţii muncii.”


a depune eforturi pentru: 

definirea şi punerea în aplicare a celei de a doua etape a agendei de 
flexicuritate, în vederea identificării modalităţilor



risc ridicat de pierdere a terenului pe piaţa muncii a 
pul muncii sau care au 

milioane de persoane au competenţe 

a lungul vieţii, aparţin 

020, 16 milioane de locuri de muncă vor necesita 
nivel înalt de calificare, în timp ce numărul locurilor de 

pentru care se vor cere competenţe reduse va scădea cu 12 

pentru menţinerea vieţii active îndelungate, este necesară 
dobândirea şi dezvoltarea de noi competenţe pe tot parcursul 

80 de milioane de persoane erau ameninţate de sărăcie, 

8% dintre persoanele care au un loc de muncă nu câştigă 
suficient pentru a ieşi din sărăcie, cei mai afectaţi fiind 

 

prin care se propune: 

crearea condiţiilor necesare modernizării pieţelor muncii pentru 
a creşte nivelurile de ocupare a forţei de muncă şi pentru a 
asigura sustenabilitatea modelelor sociale europene;



autonomiei cetăţenilor prin dobândirea de noi 
competenţe care vor permite forţei de muncă actuale şi viitoare, 
adaptarea la noile condiţii şi la eventualele schimbări de carieră;



definirea şi punerea în aplicare a celei de a doua etape a agendei de 
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de îmbunatăţireşi gestionare a tranziţiilor economice, de 
combatere a şomajului,de creştere a ratelor de activitate;  

 adaptarea cadrului legislativ, în conformitate cu principiile 
reglementării „inteligente”, la evoluţia modelelor de organizare 
a muncii, la noile riscuri la adresa sănătăţii şi securităţii muncii;



 facilitarea şi promovarea mobilităţii lucrătorilor în interiorul UE şi


asigurarea unei corespondenţe mai bune între cererea şi oferta 
de locuri de muncă, prin intermediul sprijinului financiar 
acordat din fondurile structurale, în special din Fondul Social 
European (FSE);



 consolidarea capacităţii partenerilor sociali, valorificarea potenţialului


de soluţionare a problemelor oferit de dialogul social la toate 
nivelurile



(la nivelul UE, la nivel naţional/regional, la nivel sectorial şi la 
nivelul



întreprinderilor);


 impulsionarea cadrului strategic de cooperare în materie de educaţie şi 
formare în care să fie implicate toate părţile interesate;



 asigurarea dobândirii competenţelor necesare în vederea continuării


studiilor şi a integrării pe piaţa muncii, precum şi a 
recunoaşterii acestora pe tot parcursul educaţiei generale, 
profesionale, superioare şi din viaţa adultă.



 

La nivel naţional, statele membre vor trebui:  
 să puna în aplicare măsurile naţionale de flexicuritate, să reducă 

segmentarea pieţei muncii, să faciliteze tranziţiile şi 
reconcilierea vieţii



profesionale cu viaţa privată;


 să analizeze, să monitorizeze eficienţa sistemelor fiscale şi de asigurări 
sociale pentru a asigura rentabilitatea muncii;



 să promoveze noi forme de reconciliere a vieţii profesionale cu 
cea privată, politici de îmbătrânire activă, să sporeasca 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;


 să promoveze, să monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor 

dialogului social;


 
 

41 



 
 să impulsioneze punerea în aplicare a Cadrului European al 

calificărilor, prin instituirea unor cadre naţionale ale calificărilor;


 să asigure dobândirea competenţelor necesare în vederea 
continuării studiilor şi a integrării pe piaţa muncii, 
recunoaşterea acestora pe tot parcursul educaţiei generale, 
profesionale, superioare şi din viaţa adultă, inclusiv în cadrul 
învăţării non-formale şi informale;


 să dezvolte parteneriate între mediul educaţiei/formării şi cel al muncii,



în  special  prin  implicarea  partenerilor  sociali  în  planificarea


 
 

ofertelor de educaţie şi formare. 
 
 
 

2.„O platformă europeană de combatere a sărăciei” prin care se propune:  
 asigurarea coeziunii economice, socială, teritoriale, ca o 

continuare a anului în curs, care reprezintă “Anul european de 
luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale”;


 sensibilizarea opiniei publice pentru recunoaşterea drepturilor 

fundamentale ale persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi 
excluziunea socială.



 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru:  
 elaborarea unei platforme de cooperare, de schimb de bune 

practici, în vederea încurajării actorilor din sectorul public şi 
privat de a reduce excluziunea socială prin acţiuni concrete, 
inclusiv prin acordarea finanţării din fondurile structurale, în 
special din FSE;


 elaborarea şi implementarea de programe care vizează 

promovarea inovării sociale în rândul grupurilor celor mai 
vulnerabile, dezvoltarea unei noi agende pentru integrarea 
migranţilor;


 evaluarea caracterului adecvat şi a sustenabilităţii sistemelor de 

protecţie socială şi de pensii şi identificarea modalităţilor de 
îmbunătăţire a accesului la sistemele de sănătate.



 

La nivel naţional, statele membre vor trebui:  
 să promoveze responsabilitatea colectivă şi individuală pe care o împart 

în domeniul combaterii sărăciei şi excluziunii sociale;
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 să definească şi să pună în aplicare măsuri care vizează 

grupurile cu un grad de risc ridicat precum familiile 
monoparentale, femeile în vârstă, minorităţile, romii, persoanele 
cu handicap şi personale fără adăpost;


 să îşi dezvolte sistemele de securitate socială şi de pensii pentru 

a asigura un nivel adecvat al ajutorului pentru venit şi al 
accesului la asistenţă medicală.



 

Creşterea favorabilă incluziunii este necesara în vederea:  
 oferirii populaţiei acces la centre de îngrijire a copiilor şi la centre



destinate altor persoane aflate în întreţinere;


 punerii în aplicare a principiilor privind flexicuritatea;


 oferirii cetăţenilor posibilitatea de a dobândi noi competenţe 
care să le permită adaptarea la noile condiţii şi la eventualele 
schimbări de carieră;


 combaterea sărăciei şi excluziunii sociale;


 reducerea inegalităţilor în materie de sănătate;



 îmbunatăţirea capacităţii de a face faţă fenomenului de îmbătrânire 
activă.



 

4.4. Programe Operationale 2014 – 2020 

 

Programul Operational Capital Uman 

 

Contributia PO Capital Uman la Strategia UE 2020 

 

PO Capital Uman sustine cresterea economica incluziva, prin investitii in: 

 Incurajarea ocuparii si a mobilitatii fortei de munca, in special in 
randul tinerilor si a persoanelor situate in afara pietii muncii; 
Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei;   
Sustinerea educatiei, dezvoltarea competentelor si incurajarea 
invatarii pe tot parcursul vietii. 

 

Provocarile de dezvoltare din AP:   
Competitivitatea si dezvoltarea locala; 
Oamenii si societatea; Infrastructura;  
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Resursele;   
Administratia si guvernarea.

 

Axe prioritare Programul Operational Capi 
Ap1 – initiative locurilor de munca pentru tineri;  
Ap2 – imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria 
NEETs; Ap3 –   
Ap4 – incluziunea sociala si combaterea saraciei; 
Ap5 – CLLD;  
Ap6 – educatie si 

 

Axele prioritare 1-2 

 

Masuri:  
 Servicii personalizate de informare, consiliere si orientare pentru 

identificarea celor mai bune optiuni de sprijin 
ocupare – sau, acolo unde este posibil sau necesar, o combinative a 
celor trei optiuni de sprijin;


 Programe de formare profesionala;

 Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in 
context informal si non

 Stimulente financiare pentru angajatori, pentru a crea locuri de munca 
pentri tinerii NEETs, inclusive pentru a crea scheme de ucenicie si 
stagii;


 Sprijin financiar pentru infiintarea de intreprinderi;
 Consiliere si formare in domeniul antrprenoriatului;

 Sprijin financiar tinerii care gasesc un loc de munca intr
prin prime de mobilitate si/sau de instalare.

 

Axa priotitara 3 

 

Grup tinta:  
 Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in special: 

Somerii pe termen lung;
o Persoanele inactive;

o Lucratorii in varsta (55
o Persoanele de etnie roma;

o Persoanele cu dizabilitati;
 

Administratia si guvernarea. 

Axe prioritare Programul Operational Capital Uman: 
initiative locurilor de munca pentru tineri; 

imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria 
 locuri de munca pentru toti; 

incluziunea sociala si combaterea saraciei; 

educatie si competente. 

 

Servicii personalizate de informare, consiliere si orientare pentru 
identificarea celor mai bune optiuni de sprijin – educatie, formare, 

sau, acolo unde este posibil sau necesar, o combinative a 
trei optiuni de sprijin;



Programe de formare profesionala;


Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in 
context informal si non-formal;



Stimulente financiare pentru angajatori, pentru a crea locuri de munca 
NEETs, inclusive pentru a crea scheme de ucenicie si 

Sprijin financiar pentru infiintarea de intreprinderi;


Consiliere si formare in domeniul antrprenoriatului;


Sprijin financiar tinerii care gasesc un loc de munca intr-o alta zona/regiune 
rime de mobilitate si/sau de instalare.



Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in special: o 
Somerii pe termen lung;



Persoanele inactive;


Lucratorii in varsta (55-64ani); 
Persoanele de etnie roma;



Persoanele cu dizabilitati;
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Servicii personalizate de informare, consiliere si orientare pentru 
educatie, formare, 

sau, acolo unde este posibil sau necesar, o combinative a 

Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in 

Stimulente financiare pentru angajatori, pentru a crea locuri de munca 
NEETs, inclusive pentru a crea scheme de ucenicie si 

o alta zona/regiune 



o Alte grupuri vulnerabile; 
o Persoanele din mediul rural. 

Categorii de interventii prevazute:  
 Imbunatatirea participarii pe piata muncii pentru persoanele aflate in 

cautarea unui loc de munca si a celor inactive, vizand in special 
somerii pe termen lung, lucratorii in varsta, persoanele de etnie roma, 
persoanele cu dizabilitati, persoanele din mediul rural si alte grupuri 
vulnerabile;


 Cresterea ocuparii prin incurajarea antreprenoriatului si a infiintarii de 

intreprinderi;


 Stimularea participarii angajatorilor la formarea profesionala a angajatilor;


 Adaptarea la schimbare a lucratorilor, intreprinderilor si a antreprenorilor;


 Modernizarea SPO.


 

Axa prioritara 4 

 

Masuri:  
 Masuri intregrate destinate comunitatilor aflate in risc de saracie 

(domenii vizate: educatie, stimulente pentru ucenicie si stagii, sprijin 
pentru dezvoltarea de intreprinderi sociale de insertie, sprijinirea 
dezvoltarii de servicii sociale, precum si de servicii comunitare 
integrate medicale si sociale furnizate la nivelul comunitatii, actiuni 
de facilitare si mediere a relatiilor dintre diversii actori relevanti);


 Cresterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile;



 Dezvoltarea economiei sociale si promovarea antreprenoriatului social;


 Imbunatatirea calitatii si accesului la servicii sociale si de asistenta 
medicala



 Cresterea calitatii serviciilor oferite la nivelul comunitatii (accent pe 
tranzitia de la sistemul institutionalizat catre serviciile oferite la 
nivelul comunitatii).



 

Axa prioritara 5 

 

Grupuri tinta: 
 Persoanele expuse riscului de saracie si excluziune sociala, in special: 

o Copii; 
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o Somerii si persoanele cu venituri foarte 
scazute; o Persoanele varstnice;  
o Populatia de etnie roma; 
o Persoanele cu dizabilitati.  

Orientari principale: 

 Apeluri comune POCU/POR(urban) si POCU/PNDR(rural) pentru 
interventii integrate;  
Prioritate pentru comunitatile cu populatie roma semnificativa;   
Incurajarea dezvoltarii economiei sociale, inclusive a 
antreprenoriatului social, inclusive prin utilizarea instrumentelor 
financiare;  

 Introducerea mecanismelor de tip global grant, alaturi de apelurile de 
proiecte. 

 

Axa prioritara 6 

 

Masuri: 

 Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea 
accesului la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate; 

 Imbunatatirea calitatii si a eficientei invatamantului tertiar si a 
accesului la acestea;  

 

Cresterea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii;  
Accent pe: cresterea accesului si participarii in special pentru 
grupurilor vulnerabile si comunitatilor dezavantajate, cu accent pe 
populatia roma;  

 Sustinere cu precadere a consolidarii legaturilor cu piata 
muncii/sectorul de afaceri (invatamantul professional si tehnic, 
invatamantul tertiar); 

 

 Utilizarea ICT in procesul de formare. 
 

Elemente de noutate 2014 – 2020 fata de 2007 – 2013 

 

Masuri: 

 Alocari special din initiativa “locuri de munca pentru tineri”(YEI): 
integrarea durabila pe piata fortei de munca a tinerilor, pentru 3 
regiuni eligibile in care rata somajului in randul tinerilor este mai 
mare de 25%: Centru, Sud-Est si Sud Muntenia; 
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 Masuri orientate catre angajarea pe cont propriu (self employment) si 
incurajarea antreprenoriatului, inclusive sprijin pentru infiintarea unor 
intreprinderi, inclusive prin utilizarea intrumentelor financiare; 

 Masuri dedicate comunitati dezavantajate, in particular comunitatilor 
de romi; 

 Accent pe proiecte intregrate care raspund nevoilor comunitatii 
(domenii vizate: educatie, ocupare, servicii sociale si de sanatate, 
locuire, voluntariat);  

 Scheme care vizeaza incurajarea antreprenoriatului social, inclusive 
prin utilizarea instrumentelor financiare; 

 Utilizarea de scheme de global grants in implementarea interventiilor 
(cu precadere pentru anprenoriat, incluziune sociala); 

 Utilizarea intrumentului CLLD. 
 

Programul Operational Competitivitate 
 
 
 

Obiectiv general: 

 PO Competitivitate(finantat prin FEDR) sustine cresterea inteligenta, 
promovarea economiei bazate pe cunoastere si inovare, prin investitii 
in: 

o Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii;  
o Sporirea utilizarii, calitatii si accesului la tehnologiile 

informatiei si comunicatiilor.  
PO Competitivitate raspunde la 4 dintre provocarile de dezvoltare stabilite 

prin Acordul de Parteneriat:   
Competitivitarea si dezvoltarea locala;  
Oamenii si societatea;   
Infrastructura;  
Resursele;   
Administratia si guvernarea. 

 

Alocari financiare 

 

Programul Operational Competitivitate – 1,33mld.Euro: 

 Axa prioritara 1 – cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) 
in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor 
797.872.340 euro (60% din POC); 
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 Axa prioritara 2 – tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) 
pentru o economie digitala competitiva 531.914.894 (40% din POC). 

 

Elemente de noutate 2014 – 2020 fata de 2007 – 2013: 

 Investitiile in CDI vor fi realizate numai in legatura cu ariile 
identificate in strategia nationala de CDI ca fiind de “specializare 
inteligenta”; 

 

 Vor fi sprijinite parteneriatele intre intreprinderi si institutii de 
cercetare in scopul cresterii transferului de cunostinte, tehnologie si 
personal cu competente CDI pentru dezvoltarea de produse si procese 
bazate pe CDI si pe cererea pietei;  

 Investitiile TIC vor fi orientate inclusive catre imbunatatirea mediului 
digital de asigurare a serviciilor publice pentru cetateni si mediul de 
afaceri (evenimente de viata). 

 

Axa prioritara 1 

 

1.1 Promovarea investitiilor in C&I, dezvoltarea de legaturi si sinergii intre 
intreprinderi, centrele de cercetare si dezvoltare si invatamantul superior;  

1.2 Imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si inovare (C&I) si a capacitatilor 
pentru a dezvolta excelenta in materie de C&I si promovarea centrelor de 
competenta. 

 

Orientari principale:   
Sustine cresterea cercetarii-dezvoltarii si inovarii cu finantare privata; 
Promoveaza orientarea cercetarii catre piata;   
Este orientat in principal catre patru domenii de specializare 
inteligenta: 

o Bioeconomie;  
o Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si 
securitate; o Energie, mediu si schimbari climatice;  
o Eco-nano-tehnologii si material avansate;  

 

Sustine cercetarea in sanatate, ca domeniu prioritar national; Introduce 
sustinerea prin capital de risc (in premiera) pentru ideile innovative, 
de tip seed si pre-seed (accelerator);  

 Sprijina cu prioritate infiintarea/dezvoltarea de infrastructuri CD in 
organizatii de tip cluster. 
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Categorii de interventii finantare: 

 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI 
derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de 
CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in 
sectoarele economice care prezinta potential de crestere;  
Masuri de capital de risc in favoarea IMM-urilor inovative;   
Credite si garantii in favoarea IMM-urilor inovatoare si a 
organizatiilor de cercetare care raspund cererilor de piata; Sprijinirea 
spin-off-urilor si start-up-urilor inovatoare;   
Parteneriate pentru transfer de cunostinte (Knowledge Transfer 
Partnerships);  

 Mari infrastructure de CD (inclusive 2 proiecte majore: ELI-NP si 
Danubius) 

 Dezvoltarea unor retele de centre CD, coordinate la nivel national si 
racordate la retele europene si international de profil si asigurarea 
accesului cercetatorilor la publicatii stiintifice si de baze de date 
europene si internationale; 

 Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului cadru 
ORIZONT 2000 al Uniunii Europene si alte programe CDI 
internationale; 

 

 Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru 
consolidarea capacitatii CDI. 

 

Axa prioritara 2 

 

2.1 Consolidarea aplicatiilor TIC pentru guvernare electronic, e-learning, 
incluziune digitala, cultura online si e-sanatate;  
2.2 Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de 
TIC;  
2.3 Extinderea conexiunii in banda larga si difuzarea retelelor de mare viteza, 
precum si sprijinirea adoptarii tehnologiilor emergente si a retelelor pentru 
economia digitala. 
 
 
 

Orientari principale: 

 Patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC:   
E-guvernare, interoperabilitate, securitate informatica, cloud 
computing si social media; 
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TIC in educatie, incluziune sociala, sanatate si cultura; 
E-comert, inovare in TIC; 
Infrastructura de banda larga si servicii digitale;

 Orientare catre principia de tipul e
line, in forme intuitive si evenimente de viata.

 

e-guvernare : 

 Implementarea Strategiei Nationale in domeniul TIC (Agenda Digitala 
pentru Romania), implica utilizarea principiilor de tipul e
care raspund direct nevoilo

intuitive de afaceri sau de evenimente de viata; 
numar de 36 de evenimente de viata, care implica utilizarea serviciilor 
publice, sa fie acoperite in mediul online. Cele 36 de eveni
grupate in 8 categorii sunt urmatoarele:

 

o Stare civila
 Nastere;
 Casatorie;
 Divort;
 Deces..

o Activitatea agentilor economici 
 Infiintare, vanzare, modificare statut;
 Obtinere surse de finantare;
 Desfasurare activitate companie;
 Faliment 
 Constituire contracte;
 Inregistrare pentru plata taxe PJ.

o Drepturi si obligatii cetatenesti 
 Eliberarea acte identitate;
 Obtinere pasaport;
 Obtinere permis conducere;
 Inregistrare autovehicul;
 Asigurari optionale si obligatorii;
 Cumparare
 Inregistrare plata taxe PF.

o Munca, familie si protectie sociala 
 Servicii cautare loc de munca;
 Asistenta accidente de munca;

 

TIC in educatie, incluziune sociala, sanatate si cultura; 
comert, inovare in TIC; 

Infrastructura de banda larga si servicii digitale; 

Orientare catre principia de tipul e-guvernare 2.0, servicii publice on
line, in forme intuitive si evenimente de viata. 

Implementarea Strategiei Nationale in domeniul TIC (Agenda Digitala 
pentru Romania), implica utilizarea principiilor de tipul e-guvernare 2.0, 
care raspund direct nevoilor intreprinderilor si ale cetatenilor, sub forma 

intuitive de afaceri sau de evenimente de viata;  Scopul final este ca un 
numar de 36 de evenimente de viata, care implica utilizarea serviciilor 
publice, sa fie acoperite in mediul online. Cele 36 de evenimente de viata 
grupate in 8 categorii sunt urmatoarele: 

Stare civila 
Nastere;



Casatorie;


Divort;


Deces..


Activitatea agentilor economici 
Infiintare, vanzare, modificare statut;



Obtinere surse de finantare;


Desfasurare activitate companie;


Faliment lichidare;


Constituire contracte;


Inregistrare pentru plata taxe PJ.


Drepturi si obligatii cetatenesti 
Eliberarea acte identitate;



Obtinere pasaport;


Obtinere permis conducere;


Inregistrare autovehicul;


Asigurari optionale si obligatorii;


Cumparare inchiriere casa;


Inregistrare plata taxe PF.


Munca, familie si protectie sociala 
Servicii cautare loc de munca;



Asistenta accidente de munca;
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TIC in educatie, incluziune sociala, sanatate si cultura; 

servicii publice on-

Implementarea Strategiei Nationale in domeniul TIC (Agenda Digitala 
guvernare 2.0, 

r intreprinderilor si ale cetatenilor, sub forma 

Scopul final este ca un 
numar de 36 de evenimente de viata, care implica utilizarea serviciilor 

mente de viata 



 Pensionare;


 Inscrierea alocatiei persoane cu handicap;


 Obtinere indemnizatie de crestere a copilului;


 Adoptii.


o Afaceri externe 
 Emigrare in Romania;


 Obtinerea cetateniei;


 Obtinerea unei vize.



o Parcurs educational
 Gimnaziu / liceu / universitate;


 Inscrierea la biblioteca.



o Servicii medicale  
 Programare consult medical intr-un spital o 

Promovare turism


 Ghiduri si informatii de calatorie.


 

Programul Operational Asistenta Tehnica 

 

Metodologie privind elaborarea POAT 2014 – 2020: 

 S-a pornit de la analiza nevoilor AT realizata cu sprijinul Grupului de 
Lucru Asistenta Tehnica (GLAT); 

 Analiza de birou (raportul evaluarii intermediare a POAT (2007-2013, 
raportul privind lectiile invatate din utilizarea AT 2007-2013, analiza 
privind capacitatea sistemului si a beneficiarilor fondurilor ESI, 
Regulamente UE); 

 Consultari cu peste 18 institutii publice si cu peste 75 de reprezentanti 
ai acestor institutii sub forma de interviuri, focus grupuri, paneluri de 
experti. Un focus grup cu membrii CM POAT a avut loc in 26 
februarie 2014; 

 Primul document consultative POAT 2014 – 2020 a fost publicat spre 
dezbatere public ape site-ul MFE in luna martie 2014, iar cel de-al 
doilea in luna mai 2014. 

 

Context: 

 Pentru perioada 2014 – 2020, MFE a reproiectat cadrul institutional al 
fondurilor Europene Structurale si de Investitii, cu scopul de a 
imbunatati functia de coordonare a gestionarii si implementarii 
fondurilor UE – coordinator MFE si Programe Operationale in MFE, 
MDRAP si MADR;  
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 In acest scop, POAT 2014 – 2020 reprezinta un instrument important 
pentru utilizarea mai eficienta a asistentei tehnice si eliminarea 
blocajelor din sistemul fondurilor ESI. 

 

Elemente de noutate: 

 POAT va asigura pe langa sprijinul orizontal pentru sistemul FESI si 
asistenta tehnica pentru POIM si POC; 

 Este necesara definirea indicatorilor de rezultat, cu precizarea valorilor 
de baza si a tintelor pentru 2023 (in perioada 2007-2013 POAT a avut 
numai indicatori de realizare imediata);  

 Ca si in cazul celorlalte PO, este necesara mentionarea sprijinului 
specific pentru actiunile teritoriale integrate (dezvoltare locala plasata 
sub responsabilitatea comunitatii, actiuni integrate pentru dezvoltare 
durabila urbana si investitii teritoriale integrate); 

 Conditionalitati ex-ante generale aplicabile POAT (achizitii publice si 
sistem static de indicatori); 

 Actiuni care vizeaza reducerea sarcinilor administrative pentru 
beneficiari; 

 

 Precizarea partenerilor relevanti care au fost implicate in pregatirea 
programului. 

 

Obiectivul POAT – asigurarea capacitatii si a instrumentelor necesare pentru o 
eficienta coordonare, gestionare si control al interventiilor finantate din fondurile 
ESI, precum si pentru o implementare eficienta, bine orientate si corecta a PO AT, 
PO IM si PO Competitivitate, prin intermediul a trei axe prioritare. 
 

Directii de actiune / Axe prioritare 

 

Directie de actiune 1 – beneficiari, comunicare FESI si intarire parteneriat pentru 
FESI  

Axa prioritara 1: intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si 
implementa proiecte finantate din fondurile ESI si diseminarea informatiilor 
privind aeste fonduri.  
Directie de actiune 2 – sistemul de coordonare, gestionare si control al fondurilor 
FESI  

Axa prioritara 2: sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul 
fondurilor FESI. 
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Axa prioritara 3: cresterea eficientei resurselor umane implicate in sistemul 

de coordonare, gestionare si control al fondurilor FESI. 
 

AXA PRIORITARA Regiuni mai Regiuni mai Total Euro % 

 dezvoltate putin (%)  
 Euro dezvoltate   
 (FEDR) Euro (FEDR)   

Axa prioritara 1 dedicata 1.951.380 64.648.620 66.600.000 31% 

beneficiarilor FESI si     
comunicarii si informarii     

FESI     
Axa prioritara 2 dedicata 1.569.850 52.903.150 54.500.000 26% 

sistemului FESI     
Axa prioritara 3 dedicata 2.685.813 88.890.147 91.665.960 43% 

resurselor umane FESI     
TOTAL 6.234.043 206.531.917 212.765.960  

 

Buget POAT 2014 – 2020 

 

 Domeniile  Axa Axa Axa TOTAL   % 

 de  priorotara prioritara 2 prioritara 3 Axa    
 interventie  1 (FEDR) (FEDR) (FEDR) (FEDR)    
 (Cod)         

121,  45.600.000 46.000.000 91.665.960 183.265.960   86% 

 pregatire ,         
 punere in         
 aplicare,         
 monitorizare         
 si inspectare         
 122 evaluare  0 8.500.000 0 8.500.000   4% 

 si studii         
123  21.000.000 0 0 21.000.000   10% 

 informare si         
 comunicare         

 TOTAL  66.600.000 54.500.000 91.665.960 212.765.960    
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Actiuni finantate in cadrul Axei prioritare 1:  
1.2 – cresterea transparentei si a eficientei comunicarii si dezvoltarea culturii 

parteneriale privind FESI si rolul Politicii de Coeziune a UE.  
1.1.2 – diseminarea informatiilor si derularea activitatilor de 

informare si publicitate cu privire la FESI si la POAT, POIM si POC  
1.2.2 – dezvoltarea culturii parteneriale pentru coordonarea si 

gestionarea FESI. 
 

Actiuni finantate in cadrul Axei prioritare 2:  
2.1 – imbunatatirea cadrului de reglementare, strategic si procedural pentru 

coordonarea si implementarea FESI  
2.1.1 – imbunatatirea cadrului si conditiilor pentru coordonarea si 

controlul FESI si pentru gestionarea POAT, POIM si POC.  
2.1.2 – evaluare la nivelul AP si al POAT, POIM si POC si cresterea 

culturii de evaluare pentru FESI.  
2.2 – dezvoltarea si mentinerea unui sistem informatics functional si eficient 

in vederea imbunatatirii managementului correct al informatiei necesare 
coordonarii si controlului FESI  

2.2.1 – dezvoltarea, imbunatatirea si mentenanta SMIS 2014+, 
MYSMIS 2014 si a altor aplicatii conexe acestora, precum si a retelei digitale si 
sprijinirea unitatii central SMIS 2014, a retelei de coordonatori si intruirea 
utilizatorilor acestor sisteme informatice. 
 

Actiuni finantate in cadrul Axei prioritare 3  
3.1 – dezvoltarea unei politici imbunatatite, a managementului resurselor 

umane care sa asigure stabilitatea, calificarea si motivarea adecvata a personalului 
care lucreaza in cadrul sistemului de coordonare, gestionare si control al FESI.  

3.1.1 – sprijin pentru implementarea unei politici orizontale de resurse 
umane si a dezvoltarii capacitatii managerial pentru sistemul de coordonare, 
gestionare si control al FESI  

3.1.2 – asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea 
personalului din sistemul de coordonare si control al FESI si din sistemul de 
management al POAT, POIM si POC. 
 

Programul Operational Infrastructura Mare 

 

Programul Operational Infrastructura Mare (I) 

 

Alocare financiara, inclusiv rezerva de performanta 9,4 mld.euro din care: 
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2.483.527.507   
6.934.996.977 

Obiective tematice:  

 OT7 – promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea 
blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore;

 OT6 – protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a 
resurselor; 

 

 OT5 – promovarea adaptarii la schimbarile climatic, pr
gestionarea riscurilor;

 OT4 – sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 
carbon in toate sectoarele.

 

Programul Operational Infrastructura Mare (II)
 

POIM 2014 – 2020 cuprinde noua axe prioritare:
 Transport



o AP1 – dezvoltarea 
o AP2 – cresterea accesibilitatii regionale prin conectarea la 

TEN-T;  
o AP3 – dezvoltarea unui sistem de transport sigur si prietenos cu 

mediul;  
 Mediu si schimbari climatice

o AP4 – protectia mediului si promovarea ut
resurselor; 

o AP5 – protejarea si conservarea biodiversitatii, decontaminarea 
siturilor poluate istoric si monitorizarea calitatii aerului; 

o AP6 – promovarea adaptarii la schimbarile climatic, prevenirea 
si gestionarea riscurilor; 

 Energie curate si eficienta energetica

o AP7 – energie sigura si curata pentru o economie cu emisii 
scazute de dioxid de carbon; 

o AP8 – sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei 
electrice si gazelor naturale; 

 Intrastructura in reginunea B

o AP9 – dezvoltarea infrastructurii urbane in Bucuresti 
 
 
 
 
 
 

2.483.527.507 – FEDR; 
6.934.996.977 – Fond Coeziune. 

promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea 
blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore; 

protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a 

promovarea adaptarii la schimbarile climatic, prevenirea si 
gestionarea riscurilor; 

sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 
carbon in toate sectoarele. 

Programul Operational Infrastructura Mare (II) 

2020 cuprinde noua axe prioritare: 

dezvoltarea retelei TEN-T pe teritoriul Romaniei;
cresterea accesibilitatii regionale prin conectarea la 

 

dezvoltarea unui sistem de transport sigur si prietenos cu 
 

Mediu si schimbari climatice


protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a 
resurselor; 

protejarea si conservarea biodiversitatii, decontaminarea 
siturilor poluate istoric si monitorizarea calitatii aerului;

promovarea adaptarii la schimbarile climatic, prevenirea 
si gestionarea riscurilor; 

Energie curate si eficienta energetica


energie sigura si curata pentru o economie cu emisii 
scazute de dioxid de carbon; 

sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei 
electrice si gazelor naturale; 

Intrastructura in reginunea Bucuresti – Ilfov


dezvoltarea infrastructurii urbane in Bucuresti 
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promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea 

protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a 

evenirea si 

sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 

T pe teritoriul Romaniei; 
cresterea accesibilitatii regionale prin conectarea la 

dezvoltarea unui sistem de transport sigur si prietenos cu 

ilizarii eficiente a 

protejarea si conservarea biodiversitatii, decontaminarea 
siturilor poluate istoric si monitorizarea calitatii aerului; 

promovarea adaptarii la schimbarile climatic, prevenirea 

energie sigura si curata pentru o economie cu emisii 

sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei 

dezvoltarea infrastructurii urbane in Bucuresti – Ilfov. 



Transport (I) 

 

AP1 – dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rutiere (autostrazi, drumuri 
nationale, drumuri expres), feroviare si navale pe reteaua TEN-T.  
AP2 – stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si 
tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale (autostrazi, 
drumuri expres, drumuri nationale, inclusiv variante de ocolire, infrastructura 
feroviara prin electrificari si dotare cu material rulant, infrastructura portuara si 
aeroportuara).  
AP3 – transport intermodal, siguranta rutiera, reducerea impactului asupra 
mediului, infrastructura modernizata la punctele de frontier, eficientizarea 
sistemului de transport.  
AP9 – dezvoltarea infrastructurii de transport urban subteran in Bucuresti-Ilfov 
prin extinderea magistralelor de metrou si modernizarea retelei existente, 
achizitionarea de material rulant pentru noile tronsoane de metrou. 
 

Transport (II)  
 PO Infrastructura Mare asigura dezvoltarea retelei TEN-T centrale si 

globale la care se racordeaza drumurile judetene si locale finantate 
prin POR sau PNDR;


 Proiectele finantabile sunt cele prioritizate dupa testarea in cadrul 

Modelului National de Transport dezvoltat in Master Planul General 
de Transport, insa se va finanta si faza a II-a a proiectelor POS T 
acceptate de CE.



 

Transport (III) 

 

Principalii beneficiari eligibili 
 Administratorii de infrastructura rutiera, feroviara, navala, portuara,


 

aeroportuara si de metrou, desemnati conform legii. 
Alti potentiali beneficiari in afara administratorilor de infrastructura  

 Autoritati ale administratiei publice centrale cu atributii in gestionarea 
birourilor vamale;


 Institutii responsabile cu reforma structural in sectorul de transport. 

Autoritatile publice locale


 Centrele intermodale (validate de MPGT) – autoritati publice locale, 
Ministerul Transporturilor, unitatile din coordonarea sau sub 
autoritatea MT. Operarea infrastructurii intermodale poate fi 
concesionata mediului privat.
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 Siguranta rutiera – autoritatile publice locale care gestioneaza 

infrastructura din interiorul localitatilor, infrastructura rutiera de tip 
drum national care face legaturi interurbane.



 

Mediu si schimbari climatice (I) 

 

AP4: 
- investitii in sectorul apa si apa uzata pentru a indeplini cerintele aquis-ului  

de mediu al UE, prin continuarea dezvoltarii proiectelor de integrate de apa si apa 
uzata;  

- Investitii in sectorul deseuri pentru a indeplini cerintele acquis-ului de 
mediu al UE, prin continuarea dezvoltarii proiectelor de management integrat al 
deseurilor de la nivelul judetelor.  
AP6:  

- masuri non-structurale, orientate spre combaterea riscurilor generate de 
schimbarile climatice, completate prin proiecte de infrastructura  

- investitii pentru reducerea eroziunii costiere pe malul Marii Negre;  
- dezvoltarea capacitatii de raspuns in situatii de urgent a serviciilor 

profesionale si voluntare. 
 

Mediu si schimbari climatice (II) 

 

Beneficiari eligibili 
 Autoritatile publice locale


 

o Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor – 
AP4;  

o Decontaminarea siturilor poluate istoric, acolo unde poluatorul 
nu poate fi identificat si unde exista un impact negative asupra 
sanatatii umane – AP5;  

o Masuri de protejare a biodiversitatii, acolo unde APL-urile sau 
structuri din subordine au calitatea de custozi sau administrator 
de arii protejate / situri Natura 2000 – AP5.  

 Alti beneficiari de la nivel local / ONG-uri


o Operatorii regionali de apa – AP4;  
o Masuri de protejare a biodiversitatii, acolo unde ONG-urile au 

calitatea de custozi sau administrator de arii protejate / situri 
Natura 2000 – AP5.  

 Autoritatile publice central
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o Administratia Nationala “Apele Romane”, autoritati 

responsabile cu monitorizarea si avertizarea situatiilor 
meteorologice si cu managementul situatiilor de criza. 

 

Energie curata si eficienta energetica (I) 

 

AP7 
 Realizarea si modernizarea capacitatilor de productie a:


 

o Energiei electrice si termice in central pe biomasa / 
biogaz; o Energiei termice in central geotermale;  

 Consolidarea retelelor de distributie a energiei electrice, in scopul 
preluarii energiei produse din resurse regenerabile in conditii de 
siguranta a functionarii SEN;


 Realizarea de centrale electrice de cogenerare de inalta eficienta, pentru 

consum propriu;


 Implementarea distributiei inteligente pentru consumatori rezidentiali de 
energie electrica;


 Monitorizarea consumului de energie la nivelul unor platform industrial prin 

contorizare inteligenta.


 

Energie curata si eficienta energetica (II) 

 

Beneficiari eligibili 
 Autoritatile publice locale


 

o Realizarea si modernizarea capacitatilor de productie de energie 
electrica si/sau termica din RES – AP7;  

 Mediul privat


o Realizarea si modernizarea capacitatilor de productie de energie 
electrica si/sau termica din RES – AP7;  

o Retele de distributie pentru energie electrica de tip RES – AP7; 
o Central de congenerare pentru consum propriu, de catre  

societati comerciale din sectorul industrial – AP7 
 

Programul Operational Regional 

 

Axa prioritara 1 – promovarea transferului 
tehnologic Valoare alocata – 165 mil. euro FEDR Tipuri 
de activitati 
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 Crearea,  modernizarea  si  extinderea  infrastructurilor  de  inovare  si


transfer tehnologic, inclusiv dotare. 
Potentiali beneficiari  

 Entitati juridic constituite care desfasoara sau isi creeaza o infrastructura cu 
rol de transfer tehnologic.


 
Axa prioritara 2 – imbunatatirea competitivitatii IMM-
urilor Valoare alocata – 700 mil. euro FEDR 

Tipuri de activitati  
 Constructia/modernizarea si extinderea spatiului de productie/servicii 

IMM, inclusiv dotare cu instalatii, echipamente (inclusiv sisteme IT), 
utilaje, masini, inclusiv cu noi tehnologii;


 Crearea/modernizarea/extinderea incubatoarelor/acceleratoarelor de afaceri, 

inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.


 

 IMM-uri.


 
Axa prioritara 3 – eficienta energetica in cladiri 
publice Valoare alocata – 300 mil. euro FEDR Tipuri de 
activitati  

 Eficienta energetic a cladirilor publice, inclusiv masuri de consolidare a 
acestora.


 

 Autoritati publice centrale si locale


Axa prioritara 4 – sprijinirea dezvoltarii urbane 
Valoare alocata – 2.654 mil.euro FEDR



Tipuri de activitati


 Eficienta energetic a cladirilor rezidentiale, inclusiv masuri de consolidare a 
acestora;


 Investitii in iluminatul public;



 Masuri pentru transport urban (cai de rulare, piste de biciclisti, achizitie 
mijloace de transport, terenuri abandonate, centre istorice);


 Regenerarea si revitalizarea zonelor urbane (modernizare spatii publice, 

realibitare cladiri, terenuri abandonate, centre istorice).


 

 Autoritati publice locale – mediul urban.


 

Dezvoltare urbana durabila integrata 

 

Categorii de orase finantate: 
 Poli de crestere – 7; 
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Poli de dezvoltare urbana 
33; Centre de dezvoltare zonala  

Abordare diferita pe categorii de orase: 

 Poli de crestere 
functionala); 

 

 Poli de dezvoltare urbana 
si zona functionala);

 Centre de dezvoltare zonala 
apartinatoare.  

- Finantarea unor proiecte integrate pe baza unor strategii integrate de 
dezvoltare urbana;  

- Lista de proiecte din cadrul strategiei integrate se va realize de catre 
autoritatile publice locale, cu respectarea regulilor de eligibilitate ale POR; 

- Promovarea unei abordari integrate reale 
celelalte programe operationale a proiectelor care sunt parte a strategiilor 
integrate de dezvoltare urbana.

 

Axa prioritara 5 – consevarea, protectia si valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural 
Valoarea alocata – 300 mil. euro FEDR 
Tipuri de activitati  

 Restaurarea, protectia si valorificarea patrimoniului cultural 
Potentiali beneficiari


 Autoritati publice locale;
 Autoritati publice centrale;
 ONG-uri;


 Parteneriate.


 
Axa prioritara 6 – imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta 
regionala si locala 

Valoare alocata – 900 mil. euro FEDR
Tipuri de activitati  

 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene care asigura 
conectivitatea, directa sau indirect cu reteaua TEN

 Constructia, reabilitarea, modernizarea soselelor de centura cu 
judetean aflate pe traseul drumului judetean respectiv. 

 Autoritati publice locale (CJ)
 
 
 

Poli de dezvoltare urbana – municipii resedinta de jutet 
33; Centre de dezvoltare zonala – orase si municipii – 271.

Abordare diferita pe categorii de orase: 

de crestere – abordare functionala (municipiul si zona 

Poli de dezvoltare urbana – optional abordare functional (municipiul 
si zona functionala); 

Centre de dezvoltare zonala – orase si municipii, inclusiv satele 

Finantarea unor proiecte integrate pe baza unor strategii integrate de 

Lista de proiecte din cadrul strategiei integrate se va realize de catre 
autoritatile publice locale, cu respectarea regulilor de eligibilitate ale POR;
Promovarea unei abordari integrate reale – prioritizarea la finantare in 

e operationale a proiectelor care sunt parte a strategiilor 
integrate de dezvoltare urbana. 

consevarea, protectia si valorificarea durabila a 

300 mil. euro FEDR 

Restaurarea, protectia si valorificarea patrimoniului cultural 

Autoritati publice locale;


Autoritati publice centrale;


imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta 

900 mil. euro FEDR 

Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene care asigura 
conectivitatea, directa sau indirect cu reteaua TEN-T;



Constructia, reabilitarea, modernizarea soselelor de centura cu 
judetean aflate pe traseul drumului judetean respectiv.



Autoritati publice locale (CJ)
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municipii resedinta de jutet – 
271. 

abordare functionala (municipiul si zona 

optional abordare functional (municipiul 

orase si municipii, inclusiv satele 

Finantarea unor proiecte integrate pe baza unor strategii integrate de 

Lista de proiecte din cadrul strategiei integrate se va realize de catre 
autoritatile publice locale, cu respectarea regulilor de eligibilitate ale POR; 

prioritizarea la finantare in 
e operationale a proiectelor care sunt parte a strategiilor 

consevarea, protectia si valorificarea durabila a 

imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta 

Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene care asigura 

Constructia, reabilitarea, modernizarea soselelor de centura cu statut de drum 



 
Axa prioritara 7 – diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila 
a turismului 
Valoare alocata – 95 mil. euro FEDR 

Tipuri de activitati 
 Valorificarea eonomica a potentialului turistic balnear;


 Valorificarea econimica a potentialului turistic cu specific local;


 Infrastructura turistica publica de agrement.


 

 Autoritati publice locale;


 Parteneriate.


 
Axa prioritara 8 – dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale 
Valoare alocata – 400 mil. euro FEDR  
Tipuri de activitati 

 Constructia de spitale regionale;


 Reabilitarea, modernizarea, dotarea cu echipamente a spitalelor judetene de 
urgenta;


 Reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea infrastructurii de servicii 

medicale (ambulatorii, unitati de primiri urgente);


 Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea centrelor comunitare de 
interventie integrata;


 Reabilitarea, modernizarea, dotarea infrastructurii de servicii sociale fara 

component reazidentiala;


 Constructie, reabilitare de locuinte de tip familial, apartamente de tip


 
familial, locuinte protejate. 

Potentiali beneficiari 
 Autoritati publice locale



 Furnizori de servicii sociale de drept public si privat, acreditati conform legii


 Parteneriate


 
Axa prioritara 9 – sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor 
defavorizate din mediul urban 

Valoare alocata – 90 mil. euro FEDR 

Tipuri de activitati 
 Actiuni integrate prin:



o Construirea, reabilitare, modernizare locuinte sociale;  
o Investitii in infrastructura de sanatate, educatie si servicii 

sociale; 
o Stimularea ocuparii – activitati de economie sociala; 
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o Activitati de dezvoltare comunitara integrate – activitati de 

informare, consiliere  
Potentiali beneficiari 

 Parteneriate (grup de actiune locala) intre;


o Unitati administrativ teritoriale (APL);  
o Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, 

acreditati conform legii; 

o ONG-uri.  
Axa prioritara 10 – dezvoltarea infrastructurii educationale 
Valoarea alocata – 340 mil. euro FEDR  
Tipuri de activitati  

 Contructia, reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii 
educationale antreprescolare (crese), prescolare (gradinite) si a celei 
pentru invatamantul general obligatoriu (I-VIII);


 Reabilitarea, modernizarea, extinderea, echiparea infrastructurii scolilor 

profesionale, liceelor tehnologice;


 Reabilitarea,   modernizarea,   extinderea,   echiparea   infrastructurii


 
edicationale universitare. 

Potentiali beneficiari 
 Unitati administrativ teritoriale (APL)


 Institutii de invatamant superior de stat


 
Axa prioritara 11 – imbunatatirea activitatii cadastrale 
Valoare alocata – 250 mil. euro FEDR Tipuri de activitati 

 Proiect major elaborate pentru o implementare in trei faze:


 
o Integrarea datelor existente si extinderea integistrarii 

sistematice in zonele rurale ale Romaniei;  
o Servicii imbunatatite de inregistrare 
cadastrala; o Management, strategie si tactici.  

 ANCPI


 
Axa prioritara 12 – asistenta tehnica 

Valoare alocata – 104 mil. euro FEDR 

Tipuri de activitati  
 Sprijinirea Autoritatii de Management si a Organismelor Intermediare pentru 

implementarea diferitelor etape ale POR;


 Activitati de publicitate si informare ale POR.


 

 Autoritatea de management POR;
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 Organism intermediare POR.


 

Programul Operational Capacitate Administrativa 

 

Axa prioritara 1 – structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor 
administrative si judiciare 

Valoare alocata – 326,38 mil. euro FSE  
Obiectiv specific 1.1 – dezvoltarea planificarii strategice, a bugetarii pe 
programe si a practicilor de coordonare, cooperare, consultare in 
administratia publica central 
Tipuri de activitati  

 Dezvoltarea si implementarea de politici, strategii si de mecanisme de 
monitorizare si evaluare a acestora;


 Dezvoltarea de sisteme si instrumente de management (al calitatii, al 

performantei, al bugetarii pe programe, al riscului);


 Dezvoltarea de mecanisme de consultare si participare a partilor interesate in 
procesul decizional.


 

 Autoritati ale administratiei publice centrale;


 Autoritati administrative autonome;


 SGG, Cancelaria Primului Ministru;


 Universitati;


 Organizatiile non-guvernamentale;


 Partenerii sociali.


 
Obiectiv specific 1.2 – dezvoltarea si implementarea de politici si instrumente 
moderne de management al resurselor umane 

Tipuri de activitati  
 Identificarea si/sau crearea de metode innovative de asigurare a 

managementului resurselor umane;


 Simplificarea proceselor de recrutare, selectie, evaluare, formare, 
perfectionare, evidenta in sistemul administratiei publice;


 Dezvoltarea sistemului de monitorizare si control al politicilor de resurse 

umane in mod unitar si coerent;


 Elaborarea si implementarea de standard ocupationale/de competenta. 
Potentiali beneficiari


 Autoritati ale administratiei publice centrale si locale;


 Structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale;


 Universitati.
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Obiectiv specific 1.3 – imbunatatirea eficientei sistemului 
judiciar Tipuri de activitati  

 Dezvoltarea, realizarea de analize, evaluari, strategii, instrumente, 
mecanisme, procedure precum si formarea profesionala a personalului 
din cadrul institutiilor din sistemul judiciar;


 Formarea profesionala a personalului de la nivelul sistemului judiciar;



 Elaborarea de ghiduri, manual, diverse material documentare 
Potentiali beneficiari


 Institutii din sistemul judiciar;


 Autoritati administrative autonome;


 ONG-uri.



 

Axa prioritara 2 – administratie publica si sistem judiciar eficace si 
transparente 

Valoare alocata – 204,68 mil. euro FSE  
Obiectiv specific 2.1 – oferirea de servicii publice de calitate pentru cetateni si 
mediul de afaceri la nivel local 

Tipuri de activitati  
 Identificarea si implementarea de masuri de imbunatatiri a proceselor 

interne si a procedurilor de lucru pentru eficientizarea gestionarii 
furnizarii serviciilor publice;



 Aplicarea standardelor de cost si de calitate pentru toate serviciile locale;


 Dezvoltarea si promovarea implementarii sistemelor de ghiseu unic;


 Promovarea bunelor practice in administratia publica si incurajarea schimbului 
de experienta, a networking-ului intre entitatile publice cu


 

privire la gestionarea furnizarii serviciilor publice. 
Potentiali beneficiari 

 Autoriatitati ale administratiei publice locale;


 Strucrurile administrative ale autoritatilor publice locale;


 Asociatii de dezvoltare intercomunitare;


 Universitati;


 ONG-uri;


 Partenerii sociali.
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Obiectiv specific 2.2 – cresterea transparentei, integritatii si responsabilitatii 
la nivelul autoritatilor si institutiilor publice 

Tipuri de activitati  
 Imbunatatirea cadrului legal si operational care reglementeaza 

regimul incompatibilitatilor, conflictul de interese si a normelor 
deontologice pentru personalul din autoritatile si institutiile publice;


 Cresterea transparentei privind atat obligatiile si drepturilor 

institutiilor publice, cat si drepturile si obligatiile beneficiarilor 
privind serviciile publice;


 Dezvoltarea si implementarea de masuri privind reducerea coruptiei. 

Potentiali beneficiari


 Autoritatile ale administratiei publice si central si locale;


 Structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale;


 Autoritati administrative autonome;


 Universitati;


 ONG-uri.


 
Obiectiv specific 2.3 – imbunatatirea accesului si a calitatii serviciilor 
furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparente si 
integritati sporite la nivelul acestuia 

Tipuri de activitati  
 Imbunatatirea sistemului de asistenta juridical prin dezvoltarea si 

aplicarea de politici imbunatatite de acordare a asistentei judiciare si 
de evaluare a calitatii asistentei;


 Imbunatatirea accesului la jurisprudenta in mediul on-line, 

imbunatatirea accesului la dosarele de judecata (e-file), imbunatatirea 
continua a aplicatiilor informatice existente;


 Organizarea de campanii de informare, educatie juridical si 

constientizare a justitiarilor, elaborarea de ghiduri/material 
informative cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile


 

justutuabililor. 
Potentiali beneficiari 

 Institutii din sistemul judiciar;


 Autoritati administrative autonome;


 ONG-uri.


 

Axa prioritara 3 – asistenta tehnica 

Valoare alocata – 22,13 mil. euro FSE  
Tipuri de activitati 
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 Asigurarea suportului necesar Autoritatii de Management pentru 

implementarea diferitelor etape ale PO CA;


 Activitati de publicitate si informare specifice PO CA;


Potentiali beneficiari 
 Autoritatea de management a PO CA.



 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 

 

Versiunea finală a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală a fost 
aprobată şi publicată pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Astfel potrivit 
datelor publicate oficial România întâmpină dificultăţi în atingerea potenţialului 
socio-economic al sectorului agro-alimentar. Din analiza SWOT reiese că 
agricultura şi spaţiul rural înregistrează mari provocări caracterizate de structura 
duală a exploataţiilor, productivitatea agricolă redusă, populaţie numeroasă 
implicată în agricultura de semisubzidenţă, pondere scăzută a produselor agro-
alimentare cu valoare adaugată, procent ridicat al fermierilor în vârstă, dotări 
deficitare la nivelul exploataţiilor agricole, acces la servicii de bază şi 
infrastructură mult sub nivelul zonelor urbane, dezvoltarea insuficientă a 
economiei non-agricole, o pondere mare a populaţiei aflate la pragul sărăciei şi 
excluziunii sociale şi o serie de riscuri climatice şi de mediu.  

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 reprezintă pentru 
România o oportunitate pentru abordarea punctelor slabe pe baza consolidării 
punctelor tari şi utilizarea oportunităţilor pe de o parte, iar pe de altă parte 
implementarea greşelilor strategice şi a progreselor realizate prin PNDR 2007-
2013.  

PNDR 2014-2020 va putea menţine continuarea eforturilor necesare 
dezvoltării spaţiului rural prin abordarea strategică a 3 obiective: 

 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole;


 Gestionarea durabilă a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 
climatice;



 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, 
îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor prin îmbunătăţirea calităţii 
vieţii în zonele rurale.


 

În ceea ce priveşte beneficiarii fondurilor nerambursabile, aşa cum sunt 
mentionaţi în fişele tehnice ale măsurilor şi submăsurilor din cadrul PNDR 2014-
2020 aceştia sunt:  

 Entităţi publice şi/sau private, inclusiv asociaţii ale acestora – 
persoane juridice care au competenţă în domeniul formării 
profesionale, informării, serviciilor de consiliere şi promovării;
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 Fermieri;


 Tineri fermieri;


 Persoane juridice de drept privat înregistrate conform legislaţiei naţionale;


 Unităţi administrativ-teritoriale comune şi/sau asociaţiile acestora;


 Grupuri de producători, cooperative constituite legislaţiei în vigoare;


 Grupuri operaţionale;


 Parteneriate constituite;


 Deţinători publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi asociaţiile acestora;


 Proprietarii de pădure şi asociaţiile acestora;


 Administratorii fondului forestier de stat proprietate publica a statului;


 Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă, proprietari/deţinători de terenuri 
agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare;


 Organizaţii neguvernamentale;


 Unităţi de cult;


 Fonduri mutuale pentru agricultură;


 Parteneriate public-private de tip GAL;



 Autoritatea de management, agenţii de plată, autoritatea competentă, alte 
organisme implicate în implementarea PNDR.


 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 conţine un număr de 
14 măsuri identificate astfel:  

1. Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare;  
2. Servicii de consiliere; 
3. Investiţii în active fizice; 
4. Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor; 
5. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale;  
6. Investiţii în dezvoltarea zonelor forestiere şi ameliorarea viabilităţii 

pădurilor;  
7. Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol; 
8. Agromediu şi climă; 
9. Agricultură ecologică;  
10. Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice; 
11. Servicii de silvo-mediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor; 

12. Cooperare;  
13. Gestionarea riscurilor; 

14. Dezvoltare locală a LEADER. 
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În implementarea strategiei de dezvoltare a unei comunităţi rurale un rol 

foarte important îl au două dintre măsurile PNDR, servicii de bază şi reînnoirea 
satelor în zonele rurale şi dezvoltarea locală a LEADER. 

 

Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale 

 

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din punct de 
vedere economic, social şi din punct de vedere al dimensiunii, diversităţii, 
resurselor naturale şi umane pe care le deţin. Pentru PNDR, din punct de vedere 
administrativ spaţiul rural românesc cuprinde 2.861 de comune. Dezvoltarea 
economică şi socială, durabilă a spaţiului rural este indispensabil legată de 
îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază. Infrastructura 
şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menţine 
decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane.  

În analiza nevoilor au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru 
dezvoltarea spaţiului rural românesc: 

 Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale;


 Crearea de locuri de muncă în mediul rural;


 Conservarea moştenirii rurale şi a tradiţiilor locale;


 Reducerea gradului de sărăcie şi a riscului de excluziune socială. Pentru 
diminuarea decalajelor dintre  mediul rural  şi  cel urban şi pentru


 
crearea unor condiţii de viaţă la nivelul populaţiei rurale, măsura va sprijini 
următoarele tipuri de acţiuni:  

a) Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică din spaţiul rural;  

b) Investiţii  asociate  cu  protejarea  patrimoniului  cultural  din  spaţiul 
rural.  

Prin activităţile prevăzute în cadrul măsurii sunt vizate principalele 
obiective: crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea facilităţilor de dezvoltare 
economică, a infrastructurii fizice şi a serviciilor de bază; creşterea atractivităţii 
zonelor rurale şi diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor; 
îmbunătăţirea condiţiilor sociale economice şi de mediu; protejarea şi conservarea 
patrimoniului cultural rural.  

Crearea şi modernizarea infrastructurii rutiere locale şi a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, constituie elemente de bază pentru comunitatea 
rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiţii de sănătate, protecţia 
mediului, accesibilitatea şi în general, condiţii optime de trai. Infrastructura asigură 
deasemenea premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale competitive. 
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Infrastructura educaţională nu are capacitatea de a susţine un nivel de trai 

decent. În acest context, educaţia ante-preşcolară (creşe) şi preşcolară (grădiniţe) se 
confruntă cu un deficit major în ceea ce priveşte infrastructura. Astfel, la nivelul 
creşelor, din 295 unităţi în anul 2011 doar 1% se aflau în mediul rural, în contextul 
în care din totalul copiilor cu vârste între 0 şi 4 ani, peste 45% erau înregistraţi în 
mediul rural. În comparaţie cu numărul mare de ferme, România are un număr mic 
de fermieri instruiţi, un aspect puternic influenţat de scăderea absolvenţilor de 
unităţi de învăţământ cu profil agricol. Toate acestea fac necesară continuarea 
efortului de a sprijini dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale în 
mediul rural în vederea facilitării accesului la servicii de educaţie şi îngrijirea 
copilului, precum şi a accesului la infrastructura educaţională cu profil agricol în 
zonele rurale.  

Infrastructura aferentă serviciilor de sănătate reprezintă o problemă cheie 
pentru asigurarea unei mai bune calităţi a vieţii în comunităţile rurale. Situaţia 
unităţilor sanitare din România atât din perspectiva numărului de unităţi cât şi a 
resurselor umane implicate a cunoscut un trend descendent în perioada 2005-2011. 
 

Investiţiile asociate cu protejarea patrimoniului cultural şi/sau realizarea de 
investiţii pentru conservarea moştenirii de interes local inclusiv a aşezămintelor 
monahale 

 

Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importanţă sursă de 
dezvoltare locală şi este caracterizată de un patrimoniu cultural material şi 
imaterial divers. O parte integrantă a moştenirii culturale o reprezintă aşezămintele 
monahale. De-a lungul vremii acestea s-au constituit în centre de acumulare şi 
diseminare a valorilor culturale, prin prezervarea culturii şi transmiterea ei 
generaţiilor următoare. Aşezămintele monahale au ca specific păstrarea identităţii 
şi tradiţiilor naţionale prin practicile meşteşugăreşti, culinare şi agricole, dar şi prin 
conservarea stilurilor arhitecturale specifice regiunilor în care au fost construite. În 
contextul actual, crearea şi restaurarea aşezămintelor monahale se identifică în 
perioada de programare 2014-2020 cu acţiuni de protejare a patrimoniului cultural 
al comunităţilor locale.  

Pentru a păstra nealterată moştenirea rurală şi identitatea naţională vor fi 
sprijinite acţiuni de protejare a patrimoniului cultural de interes local, inclusiv 
aşezăminte monahale. 
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Dezvoltare locală a LEADER 

 

LEADER este un instrument important pentru România pentru producerea 
dezechilibrelor sociale şi a disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban. 
Experienţa actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde 
în totalitate nevoilor, în special în ceea ce priveşte colaborarea între partenerii 
publici şi cei privaţi iar abordarea strategică trebuie încurajată şi dezvoltată.  

În România implementarea abordării LEADER şi a Grupurilor de Acţiune 
Locală a început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. Astfel până în 
anul 2012 teritoriul României a fost acoperit de 163 de GAL-uri pe o suprafaţă de 
142.000 km

2
, reprezentând aproximativ 63% din teritoriul eligibil şi circa 58% din 

populaţia eligibilă. Teritoriul eligibil LEADER este reprezentat de Unităţile 
Administrativ Teritoriale comune şi oraşe mici cu o populaţie de maxim 20.000 
locuitori.  

În perioada scurtă de implementare a strategiilor de dezvoltare locală şi de 
funcţionare a GAL-urilor s-a demonstrat că abordarea LEADER poate contribui la 
o dezvoltare echilibrată a teritoriilor LEADER şi poate accelera evoluţia 
structurală a acestora.  

LEADER poate fi văzut ca un instrument cheie de dezvoltare rurală având în 
vedere ca serviciile de bază curente nu întrunesc nevoile populaţiei şi nici 
condiţiile sociale, ceea ce se reflectă în dezvoltarea economică a zonelor LEADER.  

Abordarea LEADER este susţinută prin Prioritatea de Dezvoltare Rurală – 
încurajarea dezvoltării locale a zonelor rurale, care răspunde următoarelor nevoi 
identificate prin analiza SWOT: 

 Reducerea gradului de sărăcie şi a riscului de excluziune socială;


 Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele LEADER;


 Crearea de locuri de muncă în zonele LEADER;


 Conservarea moştenirii rurale şi a tradiţiilor locale;


 Stimularea şi consolidarea dezvoltării locale;


 Acces la TIC;


 
GAL-urile reprezintă soluţia concretă, transformarea în realitate a 

potenţialului pe care comunităţile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în 
noua abordare a dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează 
întoarcerea şi stabilirea tinerilor în teritoriul LEADER şi dezvoltarea economică, 
socială şi culturală a acestuia. Pentru a sprijini acest demers noua programare 
LEADER pune accentul pe: stimularea parteneriatelor, transferul de cunostinţe şi 
implementarea initiaţivelor inovative, dar mai ales implicarea reală a cetăţenilor în 
deciziile strategice pe termen lung. 
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LEADER, ca abordare inovatoare bazată pe cooperare şi implementată într

anumită regiune, generează valoare adăugată în respectiva regiune în special 
datorită implicării de jos în sus a populaţiei şi a participării integrate a 
reprezentanţilor sectoarelor economice şi a societăţii civile. De aceea LEADER nu 
este numai un instrument de finanţare ci, prin prisma exemplelor de la nivel 
european reprezintă modalitatea optimă de dezvoltare locală şi regională a zonelor 
LEADER.  

Grupul de Acţiune Local (GAL) este un parteneriat privat public activ. 
Parteneriatul local stabilit în cadrul strategiei va fi format din diferiţi factori privaţi 
şi publici reprezentativi. Partenerii economici privaţi precum şi alţi reprezentanţi ai 
societăţii civile vor reprezenta cel puţin 51% la nivel decizional.
 

Analiza SWOT 

 

Elaborarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală a avut la bază atât 
modul de implementare şi rezultatele obţinute prin PNDR până în anul 2013, cât şi 
analiza SWOT realizată la n
Programul Naţional Dezvoltare Rurală, conform datelor existente pe site
Ministerului Fondurilor Europene arată astfel: 
 

 
Situaţia socio-economică a mediului rural  

Pondere ridicată a zonelor rurale în cadrul teritoriului naţional; 
Resurse naturale aflate în general în stare bună de conservare;

 
Experienţe pilot în dezvoltarea de produse locale alimentare şi non
alimentare de calitate; 

 Patrimoniu cultural material şi imaterial şi patrimoniu natural şi bogat şi 
divers; 

 Meşteşuguri recunoscuţi care practică activităţi tradiţionale şi realizează 
produse locale; 

 Experienţă în actuala perioadă de programare în ceea ce priveşte dezvoltare
rurală locală bazată pe abordarea de jos în sus, prin constituirea şi 
funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală (GAL);

 Intensificarea participării rezidenţilor din zona rurală la programe de instruire 
pentru dobândirea de noi competenţe;  
O largă acoperire cu servicii de internet mobil în zonele 
rurale; Pondere ridicată a populaţiei active în mediul rural. 

 

 

LEADER, ca abordare inovatoare bazată pe cooperare şi implementată într
anumită regiune, generează valoare adăugată în respectiva regiune în special 
datorită implicării de jos în sus a populaţiei şi a participării integrate a 
reprezentanţilor sectoarelor economice şi a societăţii civile. De aceea LEADER nu 
este numai un instrument de finanţare ci, prin prisma exemplelor de la nivel 
european reprezintă modalitatea optimă de dezvoltare locală şi regională a zonelor

ul de Acţiune Local (GAL) este un parteneriat privat public activ. 
Parteneriatul local stabilit în cadrul strategiei va fi format din diferiţi factori privaţi 
şi publici reprezentativi. Partenerii economici privaţi precum şi alţi reprezentanţi ai 

i civile vor reprezenta cel puţin 51% la nivel decizional. 

Elaborarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală a avut la bază atât 
modul de implementare şi rezultatele obţinute prin PNDR până în anul 2013, cât şi 
analiza SWOT realizată la nivelul acestui program. Astfel analiza SWOT pentru 
Programul Naţional Dezvoltare Rurală, conform datelor existente pe site
Ministerului Fondurilor Europene arată astfel: 

Puncte tari 
economică a mediului rural 

a zonelor rurale în cadrul teritoriului naţional; 
Resurse naturale aflate în general în stare bună de conservare; 
Experienţe pilot în dezvoltarea de produse locale alimentare şi non
alimentare de calitate; 

Patrimoniu cultural material şi imaterial şi patrimoniu natural şi bogat şi 

Meşteşuguri recunoscuţi care practică activităţi tradiţionale şi realizează 

Experienţă în actuala perioadă de programare în ceea ce priveşte dezvoltare
rurală locală bazată pe abordarea de jos în sus, prin constituirea şi 
funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală (GAL); 

participării rezidenţilor din zona rurală la programe de instruire 
pentru dobândirea de noi competenţe; 

operire cu servicii de internet mobil în zonele 
rurale; Pondere ridicată a populaţiei active în mediul rural. 
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LEADER, ca abordare inovatoare bazată pe cooperare şi implementată într-o 
anumită regiune, generează valoare adăugată în respectiva regiune în special 
datorită implicării de jos în sus a populaţiei şi a participării integrate a 
reprezentanţilor sectoarelor economice şi a societăţii civile. De aceea LEADER nu 
este numai un instrument de finanţare ci, prin prisma exemplelor de la nivel 
european reprezintă modalitatea optimă de dezvoltare locală şi regională a zonelor 

ul de Acţiune Local (GAL) este un parteneriat privat public activ. 
Parteneriatul local stabilit în cadrul strategiei va fi format din diferiţi factori privaţi 
şi publici reprezentativi. Partenerii economici privaţi precum şi alţi reprezentanţi ai 

Elaborarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală a avut la bază atât 
modul de implementare şi rezultatele obţinute prin PNDR până în anul 2013, cât şi 

ivelul acestui program. Astfel analiza SWOT pentru 
Programul Naţional Dezvoltare Rurală, conform datelor existente pe site-ul 

Experienţe pilot în dezvoltarea de produse locale alimentare şi non-

Patrimoniu cultural material şi imaterial şi patrimoniu natural şi bogat şi 

Meşteşuguri recunoscuţi care practică activităţi tradiţionale şi realizează 

Experienţă în actuala perioadă de programare în ceea ce priveşte dezvoltarea 
rurală locală bazată pe abordarea de jos în sus, prin constituirea şi 

participării rezidenţilor din zona rurală la programe de instruire 



Nivel sectorial 

 Suprafaţă agricolă semnificativă cu o pondere mare a terenului arabil şi 
potenţial de diversificare a cult

 Jumătate din suprafaţa agricolă este utilizată în exploataţii comerciale mari, 
orientate către piaţă;   
Buna asimilare a tehnologiilor inovative la nivelul fermelor comerciale mari; 
Tradiţie în domeniul creşterii animalelor, atât în fermele 
intensive cât şi în fermele mici în sistem extensiv; 
Materii prime agricole şi non 
Gama variată de alimente tradiţionale de calitate înregistrate la nivel 
naţional; 

 Dinamica pozitivă a unităţilor de procesare moderniz
standardele europene;  
Interes în creştere al investitorior în sectorul 
agroalimentar; Resurse diversificate de lemn de calitate;  
Existenţa unui cadru de reglementare şi a unui sistem de planificare în 
sectorul forestier cu largă a 

 Industrie de prelucrare a lemnului cu tradiţie, generatoare de valoare 
adaugată, cu avantaje comparative şi competitive la nivel internaţional; 
Tradiţie în activitatea de cercetare
Număr în creştere de absolvenţi ai universităţilor cu profil agricol precum şi 
a celor de ştiinţe complementare domeniului agricol şi silvic;  

 Sistem de siguranţă alimentară reglementat şi care contribuie la respectarea 
standardelor minime obligatorii a alimentelor.

 

Mediu şi climă 

 Pondere ridicată a terenurilor agricole şi forestiere generatoare de servicii 
ecosistemice caracterizate printr
suprafeţe agricole semnificative cu înalta valoare naturală (HNV) gestionate 
în mod tradiţional, care contribuie la conservarea biodiversităţii;

 Pondere ridicată de acoperire a zonelor importante din punct de vedere al 
protecţiei mediului (arii protejate naţionale, situri NATURA 2000) din 
perspectiva disponibilităţii fondurilor adresate man
terenurilor agricole; 

 Utilizarea redusă a inputurilor agro
conduce la atenuarea efectelor negative istorice ale utilizării acestora asupra 
calităţii solului şi apei;
 Suprafaţa  semnificati

 

Suprafaţă agricolă semnificativă cu o pondere mare a terenului arabil şi 
potenţial de diversificare a culturilor; 

Jumătate din suprafaţa agricolă este utilizată în exploataţii comerciale mari, 

Buna asimilare a tehnologiilor inovative la nivelul fermelor comerciale mari; 
Tradiţie în domeniul creşterii animalelor, atât în fermele 
intensive cât şi în fermele mici în sistem extensiv; 

Materii prime agricole şi non-agricole de calitate; 

Gama variată de alimente tradiţionale de calitate înregistrate la nivel 

pozitivă a unităţilor de procesare modernizate care respectă 
standardele europene; 
Interes în creştere al investitorior în sectorul 
agroalimentar; Resurse diversificate de lemn de calitate; 

Existenţa unui cadru de reglementare şi a unui sistem de planificare în 
sectorul forestier cu largă acoperire; 

de prelucrare a lemnului cu tradiţie, generatoare de valoare 
adaugată, cu avantaje comparative şi competitive la nivel internaţional; 
Tradiţie în activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol şi silvic; 

absolvenţi ai universităţilor cu profil agricol precum şi 
a celor de ştiinţe complementare domeniului agricol şi silvic; 

Sistem de siguranţă alimentară reglementat şi care contribuie la respectarea 
standardelor minime obligatorii a alimentelor. 

Pondere ridicată a terenurilor agricole şi forestiere generatoare de servicii 
ecosistemice caracterizate printr-o mare diversitate biologică, inclusiv 
suprafeţe agricole semnificative cu înalta valoare naturală (HNV) gestionate 

iţional, care contribuie la conservarea biodiversităţii;

Pondere ridicată de acoperire a zonelor importante din punct de vedere al 
protecţiei mediului (arii protejate naţionale, situri NATURA 2000) din 
perspectiva disponibilităţii fondurilor adresate managementului durabil al 

Utilizarea redusă a inputurilor agro-chimice (fertilizanţi şi pesticide) care 
conduce la atenuarea efectelor negative istorice ale utilizării acestora asupra 
calităţii solului şi apei; 

Suprafaţa  semnificativă  a  terenurilor  agricole  aflate  sub  angajamente  de
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Suprafaţă agricolă semnificativă cu o pondere mare a terenului arabil şi 

Jumătate din suprafaţa agricolă este utilizată în exploataţii comerciale mari, 

Buna asimilare a tehnologiilor inovative la nivelul fermelor comerciale mari; 
Tradiţie în domeniul creşterii animalelor, atât în fermele comerciale 

Gama variată de alimente tradiţionale de calitate înregistrate la nivel 

ate care respectă 

Existenţa unui cadru de reglementare şi a unui sistem de planificare în 

de prelucrare a lemnului cu tradiţie, generatoare de valoare 
adaugată, cu avantaje comparative şi competitive la nivel internaţional; 

dezvoltare în domeniul agricol şi silvic; 
absolvenţi ai universităţilor cu profil agricol precum şi 

Sistem de siguranţă alimentară reglementat şi care contribuie la respectarea 

Pondere ridicată a terenurilor agricole şi forestiere generatoare de servicii 
o mare diversitate biologică, inclusiv 

suprafeţe agricole semnificative cu înalta valoare naturală (HNV) gestionate 
iţional, care contribuie la conservarea biodiversităţii; 

Pondere ridicată de acoperire a zonelor importante din punct de vedere al 
protecţiei mediului (arii protejate naţionale, situri NATURA 2000) din 

agementului durabil al 

chimice (fertilizanţi şi pesticide) care 
conduce la atenuarea efectelor negative istorice ale utilizării acestora asupra 

vă  a  terenurilor  agricole  aflate  sub  angajamente  de 



 
agro-mediu prin care se promovează practici agricole extensive, cu impact 
redus asupra mediului;  
Nivelul general scăzut al emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură; 
Pondere ridicată a pădurilor care au fost desemnate a avea funcţii de 
protecţie, fiind administrate în baza unor concepte de gestionare durabilă a 
pădurilor compatibile cu cele recunoscute la nivel european. 

 

 
Situaţia socio-econimică a mediului rural

 Trend demografic negativ 
în curs de îmbătrânire;

 Slaba dezvoltare a activităţilor non
rurale de agricultură de subzidenţă; 
Nivel scăzut al productivităţii muncii;  
Nivel scăzut de absolvire a sistemului de învăţământ primar şi tentinţa 
crescută de abandon şcolar din învăţământul obligatoriu, comparativ cu 
zonele urbane, în special în rândul familiilor sărace şi a minorităţii rome; 

 Cultura antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor 
managerial de bază;  
Nivel scăzut al venitului pe gospodărie;  
Calitatea slaba a infrastructurii turistice şi a serviciilor turistice rurale; 
Infrastructura rurală de bază sla
zonele montane) – infrastructura rutieră, de apă, canalizare, racordare la 
reţelele de electricitate şi de comunicaţii în bandă largă; 

 Acces limitat la serviciile sociale de bază (sănătate, îngrijirea bătrânilo
creşe/grădiniţe etc); 

 Pondere crescută a populaţiei rurale aflată în risc de sărăcie sau de 
excluziune socială;  

 Degradarea aşezărilor tradiţionale cu valoare culturală şi a monumentelor 
istorice; 

 Acces scăzut la resurse financiare pentru micii an
iniţiative de afaceri în mediul rural;

 Lipsa experienţei manageriale, parteneriate public
scăzut de conştientizare a oportunităţilor din cadrul LEADER, în teritoriile 
GAL; 

 Strategiile locale ale GAL
interesate; 
 Sistarea activităţii Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală începând cu anul

 

mediu prin care se promovează practici agricole extensive, cu impact 
redus asupra mediului; 
Nivelul general scăzut al emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură; 
Pondere ridicată a pădurilor care au fost desemnate a avea funcţii de 
protecţie, fiind administrate în baza unor concepte de gestionare durabilă a 
pădurilor compatibile cu cele recunoscute la nivel european. 

Puncte slabe 

a mediului rural 

Trend demografic negativ – populaţie rurală în scădere ( în special tineri ) şi 
în curs de îmbătrânire; 

Slaba dezvoltare a activităţilor non-agricole generează dependenţă populaţiei 
rurale de agricultură de subzidenţă; 

al productivităţii muncii; 

Nivel scăzut de absolvire a sistemului de învăţământ primar şi tentinţa 
crescută de abandon şcolar din învăţământul obligatoriu, comparativ cu 
zonele urbane, în special în rândul familiilor sărace şi a minorităţii rome;

ltura antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor 

Nivel scăzut al venitului pe gospodărie; 

Calitatea slaba a infrastructurii turistice şi a serviciilor turistice rurale; 
Infrastructura rurală de bază slab dezvoltată sau incompletă (în special în 

infrastructura rutieră, de apă, canalizare, racordare la 
reţelele de electricitate şi de comunicaţii în bandă largă; 

Acces limitat la serviciile sociale de bază (sănătate, îngrijirea bătrânilo

crescută a populaţiei rurale aflată în risc de sărăcie sau de 

Degradarea aşezărilor tradiţionale cu valoare culturală şi a monumentelor 

Acces scăzut la resurse financiare pentru micii antreprenori şi a noilor 
iniţiative de afaceri în mediul rural; 

Lipsa experienţei manageriale, parteneriate public-private fragile şi nivel 
scăzut de conştientizare a oportunităţilor din cadrul LEADER, în teritoriile 

Strategiile locale ale GAL-urilor nu răspund în totalitate nevoilor părţilor 

Sistarea activităţii Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală începând cu anul

mediu prin care se promovează practici agricole extensive, cu impact 

Nivelul general scăzut al emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură; 
Pondere ridicată a pădurilor care au fost desemnate a avea funcţii de 
protecţie, fiind administrate în baza unor concepte de gestionare durabilă a 

populaţie rurală în scădere ( în special tineri ) şi 

agricole generează dependenţă populaţiei 

Nivel scăzut de absolvire a sistemului de învăţământ primar şi tentinţa 
crescută de abandon şcolar din învăţământul obligatoriu, comparativ cu 
zonele urbane, în special în rândul familiilor sărace şi a minorităţii rome; 

ltura antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor 

Calitatea slaba a infrastructurii turistice şi a serviciilor turistice rurale; 
b dezvoltată sau incompletă (în special în 

infrastructura rutieră, de apă, canalizare, racordare la 

Acces limitat la serviciile sociale de bază (sănătate, îngrijirea bătrânilor, 

crescută a populaţiei rurale aflată în risc de sărăcie sau de 

Degradarea aşezărilor tradiţionale cu valoare culturală şi a monumentelor 

treprenori şi a noilor 

private fragile şi nivel 
scăzut de conştientizare a oportunităţilor din cadrul LEADER, în teritoriile 

urilor nu răspund în totalitate nevoilor părţilor 

Sistarea activităţii Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală începând cu anul 
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2012; 

 Capacitate scazută de a elabora şi de a implementa în mod frecvent proiecte 
valabile de dezvoltare locală;

 Costuri mari ale produselor de creditare.
 

Nivel sectorial 

 Număr mare de ferme mici (de subzidenţă şi semisubzidenţă) care utilizează 
o mare pondere din SAU şi o mare parte din forţa de muncă;  
Nivel mare de fărâmiţare a terenurilor agricole şi forestiere; 
Procent mare al fermierilor în vârstă;  
Productivitate agricolă scăzută; 
Apreciere scăzută pentru serviciile publice de mediu furnizate
(peisaj, biodiversitate); 

 Inexistenţa sistemelor publice de conservare a potenţialului genetic autohton; 
 

Diminuarea efectivelor de animale 
Scăderea suprafeţelor şi îmbătrânirea plantaţiilor pomicole;

 
Nivel scăzut de pregătire profesională de bază şi competenţe profesionale în 
rândul fermierilor şi deţinătorilor de păduri; 

 Programe insuficiente de pregătire profesională (pe tot parcursul vieţii) 
pentru fermieri, deţinătorii de păduri şi pentru populaţ
general; 

 Slaba adaptare a specializărilor universităţilor de profil la cerinţele pieţei 
muncii; 

 Calitatea slabă a cursurilor de formare profesională şi curricule neadaptate la 
cerinţele sectorului, pentru fermieri şi deţinătorii d

 Sistem public de consultanţă actualmente în tranziţie şi capacităţi globale de 
consultanţă inadecvate în raport cu cerinţele pieţei;  
Structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru transferul de cunoştinţe şi inovare; 
Capacitate redusă a 
sectorului agro-alimentar;  
Dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură şi silvicultură; 
Utilizarea resurselor necesare în vederea limitării efectelor schimbărilor 
climatice este ineficient
ridicat;  

 Dificultăţi în adaptarea la tehnologii noi pentru micii fermieri şi procesatori 
din cauza accesului redus la surse de finanţare;

 

Capacitate scazută de a elabora şi de a implementa în mod frecvent proiecte 
valabile de dezvoltare locală; 
Costuri mari ale produselor de creditare. 

Număr mare de ferme mici (de subzidenţă şi semisubzidenţă) care utilizează 
dere din SAU şi o mare parte din forţa de muncă; 

Nivel mare de fărâmiţare a terenurilor agricole şi forestiere; 

Procent mare al fermierilor în vârstă; 

Productivitate agricolă scăzută; 

Apreciere scăzută pentru serviciile publice de mediu furnizate 
(peisaj, biodiversitate); 

sistemelor publice de conservare a potenţialului genetic autohton;

Diminuarea efectivelor de animale – în special bovine şi porcine; 
Scăderea suprafeţelor şi îmbătrânirea plantaţiilor pomicole; 

ivel scăzut de pregătire profesională de bază şi competenţe profesionale în 
rândul fermierilor şi deţinătorilor de păduri; 

Programe insuficiente de pregătire profesională (pe tot parcursul vieţii) 
pentru fermieri, deţinătorii de păduri şi pentru populaţia din zona rurală în 

Slaba adaptare a specializărilor universităţilor de profil la cerinţele pieţei 

Calitatea slabă a cursurilor de formare profesională şi curricule neadaptate la 
cerinţele sectorului, pentru fermieri şi deţinătorii de păduri; 

Sistem public de consultanţă actualmente în tranziţie şi capacităţi globale de 
consultanţă inadecvate în raport cu cerinţele pieţei; 

Structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru transferul de cunoştinţe şi inovare; 
Capacitate redusă a activităţior de cercetare de a raspunde nevoilor 

alimentar; 
Dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură şi silvicultură; 
Utilizarea resurselor necesare în vederea limitării efectelor schimbărilor 
climatice este ineficientă şi costisitoare pentru fermieri din zonele cu risc 

Dificultăţi în adaptarea la tehnologii noi pentru micii fermieri şi procesatori 
din cauza accesului redus la surse de finanţare; 
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Capacitate scazută de a elabora şi de a implementa în mod frecvent proiecte 

Număr mare de ferme mici (de subzidenţă şi semisubzidenţă) care utilizează 

 de fermieri 

sistemelor publice de conservare a potenţialului genetic autohton; 

în special bovine şi porcine; 

ivel scăzut de pregătire profesională de bază şi competenţe profesionale în 

Programe insuficiente de pregătire profesională (pe tot parcursul vieţii) 
ia din zona rurală în 

Slaba adaptare a specializărilor universităţilor de profil la cerinţele pieţei 

Calitatea slabă a cursurilor de formare profesională şi curricule neadaptate la 

Sistem public de consultanţă actualmente în tranziţie şi capacităţi globale de 

Structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru transferul de cunoştinţe şi inovare; 
activităţior de cercetare de a raspunde nevoilor 

Dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură şi silvicultură; 
Utilizarea resurselor necesare în vederea limitării efectelor schimbărilor 

ă şi costisitoare pentru fermieri din zonele cu risc 

Dificultăţi în adaptarea la tehnologii noi pentru micii fermieri şi procesatori 



 
Înregistrarea scăzută în registrul de carte 
Succes limitat al politicii de stimulare a cooperării între fermieri, reflectat 
într-un grad scăzut de asociere cu implicaţii în viabilitatea exploataţiilor; 

 Tratament inegal din punct de vedere al obligaţiilor fiscale f
de producători şi membrii acestora, în raport cu producătorii individuali 
neasociaţi;  
Menţinerea unui procent mare de produse neprocesate la export; 
Nivel scăzut de respectare a standardelor UE de către fermele mici şi 
mijlocii – ceea ce limitează în mod serios oportunităţile de penetrare pe 
piaţă;  

 Un singur produs tradiţional recunoscut la nivel UE, ceea ce conduce la 
limitarea valorii adăugate a produselor agricole româneşti; 
Sisteme de colectare şi depozitare slab dezvoltate; 
Sisteme şi servicii inadecvate de gestionare a riscurilor prin care să se 
aplaneze potenţialele riscuri agricole; 
Nivel ridicat al TVA descurajează investiţile în cadrul sectorului; 
Ponderea suprafeţei împădurite este inferioară mediei UE şi sub pragul 

minim recomandat de comunitatea ştiinţifică şi academică din România; 
Largi suprafeţe agricole situate în zone afectate de constrângeri naturale, 
caracterizate de productivităţi reduse ale terenurilor; 

 Sbala adaptare a fermelor comerciale în gestionare
condiţiile adverse de mediu.

 

Mediu şi clima  
Slaba eficienţă economică a practicilor agricole tradiţionale; 
Abandonul activităţilor agricole datorat în special reducerii numărului de 
animale pe suprafeţele de pajişti naturale şi 
afectate de constrângeri naturale; 

 Nivelul de disponibilitate şi capacităţile aferente serviciilor de consultanţă şi 
de instruire sunt inadecvate pentru a putea sprijini numărul potenţial de 
solicitanţi pentru măsurile de ag

 Insuficienta corelare a sectorului de cercetare agricolă (inclusiv cea relevantă 
pentru provocările specifice legate de diminuarea efectelor schimbărilor 
climatice şi adaptarea la acestea) cu practică agricolă;

 Insuficienţa personalului angrenat în administrarea schemelor de sprijin 
adresate utilizării durabile a resurselor naturale, în raport cu complexitatea 
implementării măsurii de agromediu şi climă;

 Nivelul de producere şi utilizare a resurselor de energie regenerabilă în
 

Înregistrarea scăzută în registrul de carte funciară a terenurilor agricole; 
Succes limitat al politicii de stimulare a cooperării între fermieri, reflectat 

un grad scăzut de asociere cu implicaţii în viabilitatea exploataţiilor;

Tratament inegal din punct de vedere al obligaţiilor fiscale faţă de grupurile 
de producători şi membrii acestora, în raport cu producătorii individuali 

Menţinerea unui procent mare de produse neprocesate la export;
Nivel scăzut de respectare a standardelor UE de către fermele mici şi 

limitează în mod serios oportunităţile de penetrare pe 

Un singur produs tradiţional recunoscut la nivel UE, ceea ce conduce la 
limitarea valorii adăugate a produselor agricole româneşti; 

Sisteme de colectare şi depozitare slab dezvoltate; 

Sisteme şi servicii inadecvate de gestionare a riscurilor prin care să se 
aplaneze potenţialele riscuri agricole; 

Nivel ridicat al TVA descurajează investiţile în cadrul sectorului;
Ponderea suprafeţei împădurite este inferioară mediei UE şi sub pragul 

inim recomandat de comunitatea ştiinţifică şi academică din România; 
Largi suprafeţe agricole situate în zone afectate de constrângeri naturale, 
caracterizate de productivităţi reduse ale terenurilor; 

Sbala adaptare a fermelor comerciale în gestionarea riscurilor asociate cu 
condiţiile adverse de mediu. 

Slaba eficienţă economică a practicilor agricole tradiţionale; 

Abandonul activităţilor agricole datorat în special reducerii numărului de 
animale pe suprafeţele de pajişti naturale şi seminaturale situate în zone 
afectate de constrângeri naturale; 

Nivelul de disponibilitate şi capacităţile aferente serviciilor de consultanţă şi 
de instruire sunt inadecvate pentru a putea sprijini numărul potenţial de 
solicitanţi pentru măsurile de agromediu şi climă în perioada 2014

Insuficienta corelare a sectorului de cercetare agricolă (inclusiv cea relevantă 
pentru provocările specifice legate de diminuarea efectelor schimbărilor 
climatice şi adaptarea la acestea) cu practică agricolă; 

nsuficienţa personalului angrenat în administrarea schemelor de sprijin 
adresate utilizării durabile a resurselor naturale, în raport cu complexitatea 
implementării măsurii de agromediu şi climă; 

Nivelul de producere şi utilizare a resurselor de energie regenerabilă în
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funciară a terenurilor agricole; 
Succes limitat al politicii de stimulare a cooperării între fermieri, reflectat 

un grad scăzut de asociere cu implicaţii în viabilitatea exploataţiilor; 

aţă de grupurile 
de producători şi membrii acestora, în raport cu producătorii individuali 

Menţinerea unui procent mare de produse neprocesate la export; 

Nivel scăzut de respectare a standardelor UE de către fermele mici şi 
limitează în mod serios oportunităţile de penetrare pe 

Un singur produs tradiţional recunoscut la nivel UE, ceea ce conduce la 

Sisteme şi servicii inadecvate de gestionare a riscurilor prin care să se 

Nivel ridicat al TVA descurajează investiţile în cadrul sectorului; 

Ponderea suprafeţei împădurite este inferioară mediei UE şi sub pragul 
inim recomandat de comunitatea ştiinţifică şi academică din România;  

Largi suprafeţe agricole situate în zone afectate de constrângeri naturale, 

a riscurilor asociate cu 

Abandonul activităţilor agricole datorat în special reducerii numărului de 
seminaturale situate în zone 

Nivelul de disponibilitate şi capacităţile aferente serviciilor de consultanţă şi 
de instruire sunt inadecvate pentru a putea sprijini numărul potenţial de 

romediu şi climă în perioada 2014-2020; 

Insuficienta corelare a sectorului de cercetare agricolă (inclusiv cea relevantă 
pentru provocările specifice legate de diminuarea efectelor schimbărilor 

nsuficienţa personalului angrenat în administrarea schemelor de sprijin 
adresate utilizării durabile a resurselor naturale, în raport cu complexitatea 

Nivelul de producere şi utilizare a resurselor de energie regenerabilă în 



sectorul agricol şi cel silvic este scăzut;

 În multe comunităţi rurale, calitatea apei din pânză freatică este în continuare 
neconformă, printre cauze aflându 

 
 
 

 
Situaţia socio-economică a mediului rural

 Sinergia (inclusiv teritorială) dintre programele de dezvoltare naţionale şi ale 
UE; 

 Crearea de noi IMM
cooperare în zonele rurale, pentru crearea de noi locuri de muncă;

 Continuarea sprijinului pentru investiţii în activităţi agricole şi non
locale şi servicii rurale;

 Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de bază ca precondiţie p
creşterea nivelului de atractivitate a zonelor rurale;

 Utilizarea abilitaţilor şi activelor de capital de către persoanele care au 
activat pe pieţe de muncă externe în domeniul agricol;

 Continuarea şi consolidarea programelor de instruire de bază
de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de dezvoltare a abilităţilor 
antreprenoriale; 

 Potenţialul tehnologiei informationale şi al mijloacelor media de a sprijini 
dezvoltarea rurală; 

 Continuarea sprijinului financiar pentru protejarea, 
valorificarea resurselor locale (moştenire culturală, patrimoniu cultural) ca 
bază pentru o dezvoltare rurală sustenabilă; 

 Crearea de mărci şi participarea la scheme de calitate pentru generarea de 
valoare adăugată la produsele autohtone; 
Promovarea identităţii locale;  
Dezvoltarea pachetelor de instrumente financiare pentru sprijinirea micilor 
afaceri;  

 Consolidarea parteneriatelor ca bază pentru întărirea strategiilor locale care 
pot facilita inovarea, promovarea cooperării şi cr
Creşterea accesului populaţiei la tehnologia informaţiei şi serviciile de 
comunicaţii pentru a conecta societatea rurală la progresele globale, facilitând o 
mai bună participare la creşterea economică;

 

Nivel sectorial 
 Creşterea permanentă a cererii de alimente de calitate pe pieţele naţionale şi

 

sectorul agricol şi cel silvic este scăzut; 

multe comunităţi rurale, calitatea apei din pânză freatică este în continuare 
neconformă, printre cauze aflându-se şi poluarea istorică cu nitraţi.

Oportunităţi 
economică a mediului rural 

Sinergia (inclusiv teritorială) dintre programele de dezvoltare naţionale şi ale 

Crearea de noi IMM-uri cu activităţi non-agricole, cultural, creativ
cooperare în zonele rurale, pentru crearea de noi locuri de muncă;

Continuarea sprijinului pentru investiţii în activităţi agricole şi non
locale şi servicii rurale; 

Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de bază ca precondiţie p
creşterea nivelului de atractivitate a zonelor rurale; 

Utilizarea abilitaţilor şi activelor de capital de către persoanele care au 
activat pe pieţe de muncă externe în domeniul agricol; 

Continuarea şi consolidarea programelor de instruire de bază, a programelor 
de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de dezvoltare a abilităţilor 

Potenţialul tehnologiei informationale şi al mijloacelor media de a sprijini 

sprijinului financiar pentru protejarea, conservarea şi 
valorificarea resurselor locale (moştenire culturală, patrimoniu cultural) ca 
bază pentru o dezvoltare rurală sustenabilă; 

Crearea de mărci şi participarea la scheme de calitate pentru generarea de 
valoare adăugată la produsele autohtone; 

Promovarea identităţii locale; 

Dezvoltarea pachetelor de instrumente financiare pentru sprijinirea micilor 

Consolidarea parteneriatelor ca bază pentru întărirea strategiilor locale care 
pot facilita inovarea, promovarea cooperării şi creşterea economică locală; 
Creşterea accesului populaţiei la tehnologia informaţiei şi serviciile de 
comunicaţii pentru a conecta societatea rurală la progresele globale, facilitând o 
mai bună participare la creşterea economică; 

Creşterea permanentă a cererii de alimente de calitate pe pieţele naţionale şi

multe comunităţi rurale, calitatea apei din pânză freatică este în continuare 
şi poluarea istorică cu nitraţi. 

Sinergia (inclusiv teritorială) dintre programele de dezvoltare naţionale şi ale 

agricole, cultural, creative şi de 
cooperare în zonele rurale, pentru crearea de noi locuri de muncă; 

Continuarea sprijinului pentru investiţii în activităţi agricole şi non-agricole 

Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de bază ca precondiţie pentru 

Utilizarea abilitaţilor şi activelor de capital de către persoanele care au 

, a programelor 
de învăţare pe tot parcursul vieţii şi de dezvoltare a abilităţilor 

Potenţialul tehnologiei informationale şi al mijloacelor media de a sprijini 

conservarea şi 
valorificarea resurselor locale (moştenire culturală, patrimoniu cultural) ca 

Crearea de mărci şi participarea la scheme de calitate pentru generarea de 

Dezvoltarea pachetelor de instrumente financiare pentru sprijinirea micilor 

Consolidarea parteneriatelor ca bază pentru întărirea strategiilor locale care 
eşterea economică locală;  

Creşterea accesului populaţiei la tehnologia informaţiei şi serviciile de 
comunicaţii pentru a conecta societatea rurală la progresele globale, facilitând o 

Creşterea permanentă a cererii de alimente de calitate pe pieţele naţionale şi 
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internaţionale, inclusiv a cererii de alimente ecologice certificate; 
Sprijin financiar pentru reîntinerirea generaţiilor în ferme;

 
Înfiinţarea de parteneriate care să promoveze transferul de cunoştinţe şi 
inovarea;  

 Sporirea nivelului de conştientizare cu privire la beneficiile practicilor 
prietenoase cu mediul înconjurător şi la gestionarea durabilă a resurselor 
naturale, pentru fermieri şi pentr

 Servicii de consultanţă îmbunătăţite pentru creşterea performanţei sectoarelor 
agricol şi silvic;  

 Creşterea valorii adăugate prin diversificarea ofertei de produse din lemn de 
calitate; 

 Dezvoltarea teritorială echilibrată as
decalajele şi dezavantajele dintre zonele afectate de constrângeri naturale (în 
special zonele montane) şi celelalte zone; 

 Neutralizarea efectelor schimbărilor climatice, prin folosirea de tehnologii 
innovative care să asigure un management eficient al resurselor naturale;

 Înfiinţarea şi dezvoltarea de lanţuri locale de aprovizionare cu produse agro
alimentare şi de reţele de desfacere care să conecteze producătorii şi 
consumatorii, inclusiv să asigure o legatură mai bu
urbane; 

 O Reţea Naţionala de Dezvoltare Rurală care să faciliteze diseminarea de 
informaţii, să încurajeze cooperarea transnaţională şi inter
asimilarea de cele mai bune practici inovative;

 Posibilitatea de utiliz
agricultură (asigurarea recoltelor, animalelor şi plantelor, înfiinţarea de 
fonduri naturale, stabilizarea veniturilor).

 

Mediu şi climă 

 Creşterea atractivităţii zonelor rurale (în special a zonelor HNV)
creştere a gradului de conştientizare a consumatorilor în ceea ce priveşte 
produsele locale de o valoare ridicată şi a faptului că un consum ridicat al 
acestor produse constituie o investiţie în serviciile publice oferite de 
agricultura extensivă, adresate întregii societăţi; 
Stimularea gestionării durabile a resurselor naturale;  
Atingerea unor obiective mai ambiţioase cu privire la protecţia mediului prin 
crearea unor pachete de agro 

 Creşterea suprafeţelor de teren agricol împădurite 
productivitate scăzută sau cele afectate de fenomene de degradare, cum ar fi

 

internaţionale, inclusiv a cererii de alimente ecologice certificate; 
Sprijin financiar pentru reîntinerirea generaţiilor în ferme; 

parteneriate care să promoveze transferul de cunoştinţe şi 

Sporirea nivelului de conştientizare cu privire la beneficiile practicilor 
prietenoase cu mediul înconjurător şi la gestionarea durabilă a resurselor 
naturale, pentru fermieri şi pentru deţinătorii de păduri; 

de consultanţă îmbunătăţite pentru creşterea performanţei sectoarelor 

Creşterea valorii adăugate prin diversificarea ofertei de produse din lemn de 

teritorială echilibrată asigurată de măsuri care să reducă 
decalajele şi dezavantajele dintre zonele afectate de constrângeri naturale (în 
special zonele montane) şi celelalte zone; 

Neutralizarea efectelor schimbărilor climatice, prin folosirea de tehnologii 
sigure un management eficient al resurselor naturale;

Înfiinţarea şi dezvoltarea de lanţuri locale de aprovizionare cu produse agro
alimentare şi de reţele de desfacere care să conecteze producătorii şi 
consumatorii, inclusiv să asigure o legatură mai bună între zonele rurale şi 

O Reţea Naţionala de Dezvoltare Rurală care să faciliteze diseminarea de 
informaţii, să încurajeze cooperarea transnaţională şi inter
asimilarea de cele mai bune practici inovative; 

Posibilitatea de utilizare a instrumentelor de gestionare a riscurilor în 
agricultură (asigurarea recoltelor, animalelor şi plantelor, înfiinţarea de 
fonduri naturale, stabilizarea veniturilor). 

Creşterea atractivităţii zonelor rurale (în special a zonelor HNV)
creştere a gradului de conştientizare a consumatorilor în ceea ce priveşte 
produsele locale de o valoare ridicată şi a faptului că un consum ridicat al 
acestor produse constituie o investiţie în serviciile publice oferite de 

, adresate întregii societăţi; 
Stimularea gestionării durabile a resurselor naturale; 

Atingerea unor obiective mai ambiţioase cu privire la protecţia mediului prin 
crearea unor pachete de agro-mediu şi climă; 

Creşterea suprafeţelor de teren agricol împădurite – în special terenurile cu 
productivitate scăzută sau cele afectate de fenomene de degradare, cum ar fi

internaţionale, inclusiv a cererii de alimente ecologice certificate; 

parteneriate care să promoveze transferul de cunoştinţe şi 

Sporirea nivelului de conştientizare cu privire la beneficiile practicilor 
prietenoase cu mediul înconjurător şi la gestionarea durabilă a resurselor 

de consultanţă îmbunătăţite pentru creşterea performanţei sectoarelor 

Creşterea valorii adăugate prin diversificarea ofertei de produse din lemn de 

igurată de măsuri care să reducă 
decalajele şi dezavantajele dintre zonele afectate de constrângeri naturale (în 

Neutralizarea efectelor schimbărilor climatice, prin folosirea de tehnologii 
sigure un management eficient al resurselor naturale; 

Înfiinţarea şi dezvoltarea de lanţuri locale de aprovizionare cu produse agro-
alimentare şi de reţele de desfacere care să conecteze producătorii şi 

nă între zonele rurale şi 

O Reţea Naţionala de Dezvoltare Rurală care să faciliteze diseminarea de 
informaţii, să încurajeze cooperarea transnaţională şi inter-regională şi 

a instrumentelor de gestionare a riscurilor în 
agricultură (asigurarea recoltelor, animalelor şi plantelor, înfiinţarea de 

Creşterea atractivităţii zonelor rurale (în special a zonelor HNV) printr-o 
creştere a gradului de conştientizare a consumatorilor în ceea ce priveşte 
produsele locale de o valoare ridicată şi a faptului că un consum ridicat al 
acestor produse constituie o investiţie în serviciile publice oferite de 

Atingerea unor obiective mai ambiţioase cu privire la protecţia mediului prin 

în special terenurile cu 
productivitate scăzută sau cele afectate de fenomene de degradare, cum ar fi 
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eroziunea solului, alunecări de teren sau defrişare;

 Adaptarea la efectele schim
forestiere; 

 

 Integrarea acţiunilor care să contribuie la atingerea obiectivelor de mediu 
identificate la nivel local în strategiile de dezvoltare locală. 

 

 
Situaţia socio-economică a mediului

 Scăderea populaţiei rurale, în special în rândul tinerilor şi al persoanelor 
calificate, îndeosebi în zonele montane;

 Adâncirea disparităţilor dintre zonele rurale şi urbane, din cauza slabei 
capacitate în asigurarea infrastructurii şi a serviciilor de bază;

 Menţinerea gradului ridicat de ocupare în sectorul agricol faţă de celelalte 
sectoare ale economiei rurale;

 Resurse financiare limitate ale comunităţilor locale necesre întreţinerii 
infrastructurii de bază; 

 Pierderi materiale şi umane datorate vulnerabilităţii comunităţilor rurale în 
faţa manifestării, din ce în ce mai frecvente a efectelor schimbărilor 
climatice şi a fenomenelor meteorologice extreme; 
Alterarea şi pierderea moştenirii culturale şi a tradiţiilor rurale;  
Eşecul în formarea de parteneriate locale puternice şi în promovarea 
potenţialului endogen al regiunilor;

 

Nivel sectorial 

 Menţinerea tendinţei descendente a numărului de cercetători şi a centrelor de 
cercetare; 

 Menţinerea unui nivel scăzut de calitate al consultanţei, ca sprijin pentru 
fermieri; 

 Creşterea concurenţei produselor cu valoarea adăugată mare provenite din 
alte pieţe şi a presiunii exercitate asupra sectorului de vânzare cu amănuntul; 
Volatilitatea preţurilor pentru produse agricole;  
Desfiinţarea cotelor de lapte ale UE în 2015 va genera o presiune mai mare 
asupra micilor producători şi procesatori;

 Creşterea ponderii suprafeţelor ocupate de livezile îmbătrânite, slab 
productive; 

 

eroziunea solului, alunecări de teren sau defrişare; 

la efectele schimbărilor climatice prin înfiinţarea perdelelor 

Integrarea acţiunilor care să contribuie la atingerea obiectivelor de mediu 
identificate la nivel local în strategiile de dezvoltare locală. 

Ameninţări 
economică a mediului rural 

Scăderea populaţiei rurale, în special în rândul tinerilor şi al persoanelor 
calificate, îndeosebi în zonele montane; 

Adâncirea disparităţilor dintre zonele rurale şi urbane, din cauza slabei 
capacitate în asigurarea infrastructurii şi a serviciilor de bază; 

Menţinerea gradului ridicat de ocupare în sectorul agricol faţă de celelalte 
sectoare ale economiei rurale; 

financiare limitate ale comunităţilor locale necesre întreţinerii 
infrastructurii de bază; 

Pierderi materiale şi umane datorate vulnerabilităţii comunităţilor rurale în 
faţa manifestării, din ce în ce mai frecvente a efectelor schimbărilor 

ce şi a fenomenelor meteorologice extreme; 

Alterarea şi pierderea moştenirii culturale şi a tradiţiilor rurale;
Eşecul în formarea de parteneriate locale puternice şi în promovarea 
potenţialului endogen al regiunilor; 

Menţinerea tendinţei descendente a numărului de cercetători şi a centrelor de 

Menţinerea unui nivel scăzut de calitate al consultanţei, ca sprijin pentru 

Creşterea concurenţei produselor cu valoarea adăugată mare provenite din 
e pieţe şi a presiunii exercitate asupra sectorului de vânzare cu amănuntul; 

Volatilitatea preţurilor pentru produse agricole; 

Desfiinţarea cotelor de lapte ale UE în 2015 va genera o presiune mai mare 
asupra micilor producători şi procesatori; 

ponderii suprafeţelor ocupate de livezile îmbătrânite, slab 

bărilor climatice prin înfiinţarea perdelelor 

Integrarea acţiunilor care să contribuie la atingerea obiectivelor de mediu 

Scăderea populaţiei rurale, în special în rândul tinerilor şi al persoanelor 

Adâncirea disparităţilor dintre zonele rurale şi urbane, din cauza slabei 

Menţinerea gradului ridicat de ocupare în sectorul agricol faţă de celelalte 

financiare limitate ale comunităţilor locale necesre întreţinerii 

Pierderi materiale şi umane datorate vulnerabilităţii comunităţilor rurale în 
faţa manifestării, din ce în ce mai frecvente a efectelor schimbărilor 

Alterarea şi pierderea moştenirii culturale şi a tradiţiilor rurale; 

Eşecul în formarea de parteneriate locale puternice şi în promovarea 

Menţinerea tendinţei descendente a numărului de cercetători şi a centrelor de 

Menţinerea unui nivel scăzut de calitate al consultanţei, ca sprijin pentru 

Creşterea concurenţei produselor cu valoarea adăugată mare provenite din 
e pieţe şi a presiunii exercitate asupra sectorului de vânzare cu amănuntul; 

Desfiinţarea cotelor de lapte ale UE în 2015 va genera o presiune mai mare 

ponderii suprafeţelor ocupate de livezile îmbătrânite, slab 



 Destabilizarea pieţei lemnului şi afectarea sănătăţii pădurilor, ca urmare a 
manifestării fenomenelor climatice extreme cu frecvenţă şi intensitate 
crescută (secetă, vânt puternic); 
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 Menţinerea unui grad mare de fărâmiţare a exploataţiilor agricole, cu 
implicaţii în performanţă la nivelul fermelor şi în viabilitatea acestora. 

 

Mediu şi clima 

 Creşterea impactului negativ asupra mediului a activităţilor agricole 
(degradarea solurilor, poluarea apelor, afectarea biodiversităţii şi creşterea 
emisiilor GES) ca rezultat al intensivizării agriculturii în urma creşterii 
cererii globale de produse alimentare (în special pe terenurile agricole cele 
mai productive); 

 

 Abandonul activităţilor agricole cu influenţe negative în conservarea 
biodiversităţii, calitatea solului, starea peisajelor, în special în zonele 
afectate de constrângeri naturale;  

 Exploatarea suprafeţelor împădurite în afara cadrului legal, cu consecinţe 
ulterioare în ceea ce priveşte diminuarea funcţiilor de protecţie a mediului;  
Accentuarea efectelor negative, în special asupra resurselor de apă, rezultate în 
urma utilizării unor tehnologii neperformante cu scopul limitării efectelor 
schimbărilor climatice. 
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PARTEA a II-a : ANALIZA SOCIO – 
ECONOMICĂ A COMUNEI MOVILA 

MIRESII 

 
 

1.Localizare 
 

Comuna Movila Miresii se afla in partea centrala a judetului si are urmatorii 
vecini: 
 

o la nord – comunele Ramnicelu si Gemenele; 
o la sud – comunele Traian si Ianca;  
o la est – comuna Tudor Vladimirescu 

o la vest – comuna Sutesti. 
 

Legatura intre localitati si comunele invecinate se face prin drumul national 
DN22 si drumul judetean DJ202B. 
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2.Scurt istoric 

 

Cel mai vechi dintre satele comunei este localitatea Esna infiintata in anul 
1862 dupa Lahovary scrisa de George Ioan in anul 1900. Satul de resedinta a luat 
nastere pe locul tarlelor denumite mototolea in anul 1878 odata cu improprietarirea 
insurateilor. Initial localitatea s-a numit Magura Miresei denumire pe care si-a 
pastrat-o pana in jurul anilor 1900.  

Unul din cele mai vechi edificii ale comunei este biserica sub patronajul 
Duminica Tuturor Sfintilor zidita in 1889. Din documéntele vremii rezulta ca 
scoala a fost infiintata in anul 1884.  

Cea mai veche localitate – Esna – situata pe DN22 la 5km de Movila Miresii 
poarta numele de la Calea Esna din partea de sud a satului. In anul 1861 satul 
apartinea de comuna Urleasca. Din anul 1926 devine comuna cu administratie 
proprie, iar din 1930 devine sat component al comunei Movila Miresii.  

Satul Tepes Voda a fost infiintat in anul 1921.  
La sfarsitul sec. al XIX lea comuna era formata doar din satul de resedinta 

situat in plasa Ianca al judetului Braila si avea o populatie de 1029 locuitori. In 
comuna functionau o moara de vant, o biserica zidita de locuitori in 1889, o scoala 
de baieti cu 80 de elevi infiintata in 1884 si una de fete cu 16 eleve.  

In anul 1925 comuna este consemnata in Anualul Socec in aceeasi plasa si 
cu o populatie de 2449 locuitori. Pe teritoriul comunei Urleasca a aparut in 1921 
satul Tepes Voda in urma unei impropietariri, acest sat fiind transferat in 1931 
comunei Movila Miresii.  

In 1950 a fost inclusa in raionul Braila din regiunea Galati. In anul 1968, 
reorganizarea administrativa a readus comuna in judetul Braila, reinfiintat, iar 
comuna Urleasca a fost desfiintata, satul Esna trecand si el la Movila Miresii. 
 

3.Date administrative  
Comuna Movila Miresii are în componenţa sa 3 sate, şi anume: 

 Movila Miresii – sat reşedinţă de comună;


 Tepes Voda – sat component;


 Esna – sat component.


 
Suprafaţa administrativă a comunei este de 8579,23ha, conform datelor 

obţinute de la Primăria Movila Miresii. 
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4.Relief 
 
 

Comuna Movila Miresii este amplasata din punct de vedere geomorfologic 
in unitatea Campia Brailei, subunitatea Campul Brailei propriu-zis, care se extinde 
la est de linia Faurei-Tandarei, pana la est de Valea Ianca, de lunca raului Buzau 
este despartita printr-un taluz cu o altitudine relativa de 3-20m, iar de lunca 
Calmatuiului printr-un taluz neinsemnat. In partea de nord a Campului Brailei se 
constata un relief topic eolian, format din dune in majoritate consolidate.  

Atat in zona de dune cat si la sud de ea terenul prezinta anumite ridicaturi de 
natura antropogena, precum si depresiuni de deflatie. Depresiunile de deflatie se 
caracterizeaza prin asimetria versantilor si printr-o suprafata mai intinsa decat 
bazinul de apa pe care-l gazduiesc temporar. Ele au o adancime de cel putin 7-8m 
prezentand pe malul sudic o terasa lacustra inalta de 0,5-2m. Aceste depresiuni 
sunt numite impropriu lacuri, deoarece sunt lipsite de apa aproape tot timpul 
anului. Lacul Movila Miresii mai pastreaza un namol sapropelic si apa sarata.  

In partea estica a Campului Brailei se afla Valea Ianca, orientata de la nord 
la sud si a carei latime variaza de la 0,5 la 2,5km catre varsarea ei in Lunca 
Siretului. Spre nord din cauza acumularilor eoliene, Valea Ianca dispare.  

Aceasta vale ar putea reprezenta albia parasita a unui brat al Dunarii, care a 
curs pe Terasa Brailei. 
 

5.Reteaua hidrografica 

 

Comuna Movila Miresii este tributara raului Buzau care se prezinta foarte 
meandrat, insotit de o lunca larga cu o albie minora cuprinsa intre 70 si 500m 
latime, cu o mare instabilitate, schimbandu-si de multe ori cursul dupa trecerea 
viiturilor.  
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De asemenea trebuie mentionat prezenta lacurilor clastocarsice, cantonate in 

movile, depresiuni de terase de loess: lacul Seaca, lacu Sarat, Lacul Lutul Alb, 
Lacul Esna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lacul Seaca Lacul Esna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lacul Sarat Lacul Lutu Alb 

 

Zacamantul hidro-mineral si de namol therapeutic de la Lacul Sarat amplasat 
la cca. 30km vest de Braila cu toate calitatile curative pe care le reprezinta, pana in 
present nu a fost introdus in circuitul balneologic din lipsa de finantare.  

Caracteristicile de zacamant ale lacului sarat Movila Miresii sunt 
urmatoarele:  

 Lacul ocupa un crov care are o suprafata de 4km
2
 si o adancime fata 

de campie de 11m; 

 Depozitele de suprafata din zona circumlacustra sunt reprezentate de 
loess-uri si nisipuri eoliene de varsta pleistocen-holocena la care se 
adauga sediment pelogene si nepelogene din cuveta lacului; 

 Lacul propriu-zis ocupa o suprafata de cca. 2 km
2
 si o adancime 

maxima de 0.95m, apa acestuia provenind din infiltratiile pluviale si 
din exfiltratiile stratului acvifer freatic; 

 Chimic apa lacului este clorurata, sulfatata, sodica, magneziana, 
iodurata si bromurata; 
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Namolul din lac este un namol sapropelic sulfuros;  
Depozitele pelogene de pe fundul lacului care alcatuiesc nivelul 
superior explorabil sunt constituite dintr
negricioasa pana la cenusiu deschis.

 

6.Clima 

 

Elementele meteorologice observate la diferite statii din judet se diferentiaza 
putin ca urmare a aspectului relativ uniform al reliefului. 

Climtul este temperat
temperatura intre vara si iarna. Temperatura 
dominant sufla cu intensitate moderata din directia NE. Cantitatea medie anuala de 
precipitatii este de 400mm. 
 

7.Flora şi fauna 

 

Cea mai mare parte a teritoriului comunei este ocupata de terenurile 
agricole. Aici se gasesc ramasite de stepa reprezentata de pajisti naturale precum si 
pe marginea drumurilor, de
xerofile speciile predominante sunt reprezentate prin graminee (negara, paiusurile 
stepice, pirul crestat, ovazul salbatec). 

Se mai pot gasi traista ciobanului, troscotul, coada soricelului, volbura, 
papadia, pelinul, coltii babei, susai, levantica, holer, cimbrisor si diferiti scaieti. 
Majoritatea acestor plante isi dezvolta ciclul evolutiv inaintea venirii peri
secetoase de la sfarsitul verii. Tufisurile sunt reprezentate prin porumbar, specii de 
maces si macris.  

Dintre mamiferele ce isi duc viata mai ales in zonele de stepa rozatoarele 
sunt cele mai numeroase. Acestea sunt reprezentate prin popandau, ha
soarece de camp, soarece de stepa si iepurele de camp. 

Dintre pasari putem intalni turturelele si potarnichile, iar dintre rapitoare 
uliul porumbac, cucuveaua si sorecarul incaltat. In stepa si chiar in localitati 
traieste un numar mare de grauri i
 

8.Caracteristici geotehnice 

 

Terenul de fundare de pe raza comunei este reprezentat de depozite 
loessoide (loessuri argiloase, prafoase, prafuri nisipoase loessoide si prafuri 
argiloase loessoide) si nisipuri de dune cu varsta Halocen Inferior.
 

Namolul din lac este un namol sapropelic sulfuros; 

Depozitele pelogene de pe fundul lacului care alcatuiesc nivelul 
superior explorabil sunt constituite dintr-un namol coctuos de culoare 
negricioasa pana la cenusiu deschis. 

Elementele meteorologice observate la diferite statii din judet se diferentiaza 
putin ca urmare a aspectului relativ uniform al reliefului. 

Climtul este temperat-continental caracterizat de variatiile mari de 
temperatura intre vara si iarna. Temperatura medie anuala de 110C iar vantul 
dominant sufla cu intensitate moderata din directia NE. Cantitatea medie anuala de 

 

Cea mai mare parte a teritoriului comunei este ocupata de terenurile 
ramasite de stepa reprezentata de pajisti naturale precum si 

pe marginea drumurilor, de-a lungul digurilor si canalelor de irigatii. In pajistile 
xerofile speciile predominante sunt reprezentate prin graminee (negara, paiusurile 

zul salbatec). 
Se mai pot gasi traista ciobanului, troscotul, coada soricelului, volbura, 

papadia, pelinul, coltii babei, susai, levantica, holer, cimbrisor si diferiti scaieti. 
Majoritatea acestor plante isi dezvolta ciclul evolutiv inaintea venirii peri
secetoase de la sfarsitul verii. Tufisurile sunt reprezentate prin porumbar, specii de 

Dintre mamiferele ce isi duc viata mai ales in zonele de stepa rozatoarele 
sunt cele mai numeroase. Acestea sunt reprezentate prin popandau, ha
soarece de camp, soarece de stepa si iepurele de camp. 

Dintre pasari putem intalni turturelele si potarnichile, iar dintre rapitoare 
uliul porumbac, cucuveaua si sorecarul incaltat. In stepa si chiar in localitati 
traieste un numar mare de grauri iar cioara neagra si-a marit considerabil numarul.

 

Terenul de fundare de pe raza comunei este reprezentat de depozite 
loessoide (loessuri argiloase, prafoase, prafuri nisipoase loessoide si prafuri 

uri de dune cu varsta Halocen Inferior. 
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Depozitele pelogene de pe fundul lacului care alcatuiesc nivelul 
un namol coctuos de culoare 

Elementele meteorologice observate la diferite statii din judet se diferentiaza 

continental caracterizat de variatiile mari de 
medie anuala de 110C iar vantul 

dominant sufla cu intensitate moderata din directia NE. Cantitatea medie anuala de 

Cea mai mare parte a teritoriului comunei este ocupata de terenurile 
ramasite de stepa reprezentata de pajisti naturale precum si 

a lungul digurilor si canalelor de irigatii. In pajistile 
xerofile speciile predominante sunt reprezentate prin graminee (negara, paiusurile 

Se mai pot gasi traista ciobanului, troscotul, coada soricelului, volbura, 
papadia, pelinul, coltii babei, susai, levantica, holer, cimbrisor si diferiti scaieti. 
Majoritatea acestor plante isi dezvolta ciclul evolutiv inaintea venirii perioadelor 
secetoase de la sfarsitul verii. Tufisurile sunt reprezentate prin porumbar, specii de 

Dintre mamiferele ce isi duc viata mai ales in zonele de stepa rozatoarele 
sunt cele mai numeroase. Acestea sunt reprezentate prin popandau, harciog, 

Dintre pasari putem intalni turturelele si potarnichile, iar dintre rapitoare 
uliul porumbac, cucuveaua si sorecarul incaltat. In stepa si chiar in localitati 

a marit considerabil numarul. 

Terenul de fundare de pe raza comunei este reprezentat de depozite 
loessoide (loessuri argiloase, prafoase, prafuri nisipoase loessoide si prafuri 



 
Nivelul panzei freatice este situat la adancimi de 4-7m de la cota terenului 

iar pamantul se prezinta uscat, tare, cu sensibilitate la umezire pronuntata la partea 
superioara a stratului loessoid si puternic umezit la partea inferioara.  

Terenurile interceptate de foraje executate in zona prezinta compresibilitate 
mare sau foarte mare, caracteristici nefavorabile ale rezistentei la forfecare. Se 
incadreaza in categoria terenurilor de fundare slabe care necesita masuri de 
imbunatatire in vederea fundarii directe a constructiilor.  

Din punct de vedere seismic teritoriul se incadreaza in zona C cu un 
coeficient Ks=0.20. Perioada de colt Tc=1.5sec. 
 

9.Solurile 

 

Solurile de pe raza comunei Movila Miresii se grupeaza in: 
 Cernoziomuri alcalizate, freatic umede cu textura lutoasa;


 Cernoziomuri cambice, freatic umede cu textura lutoasa;


 Cernoziomuri cambice si argiloiluviale;


 Cernociomuri cambice tipice pe nisipuri;


 Cernoziomuri cambice tipice cu textura lutoasa;


 Cernoziomuri carbonatice freatic umede cu textura lutoasa;


 Cernoziomuri semi-carbonatice freatic umede cu textura lutoasa;


 Cernoziomuri vermice, semi-carbonatice cu textura lutoasa;


 Cernoziomuri vermice slab legivate cu textura lutuoasa;


 Mlastini, ape;


 Psamosoluri si nisipuri cu textura nisipoasa;


 Solonceacuri si soloneturi salinizate cu textura lutoasa;


 Solonceacuri si soloneturi salinizate cu textura variata;


 Soloneturi tipice si soloneturi luvice cu textura lutoasa.



 

10.Relaţii în teritoriu – principalele categorii de folosinţă 

 

Suprafaţa  administrativă  a  comunei  conform  datelor  furnizate  de  Primăria 
 
Comunei Movila Miresii este de 8579,23ha, cu o populaţie la nivelul anului 2011 
 
(date obţinute de la INS) de 4051 locuitori. 
 

În prezent fondul funciar agricol constituie principala resursă naturală a 
teritoriului comunei Movila Miresii a cărui valorificare a generat dezvoltarea 
agriculturii ca funcţie dominantă în profilul său social-economic. 
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Fondul funciar are o suprafaţă de 8579,23ha. Proprietăţii particulare îi revine 

o suprafaţă agricolă de 6819,5ha, respectiv 79,48% din fondul funciar agricol total. 
 

Bilanţul teritorial se prezintă, conform datelor furnizate de Serviciul de 
Cadastru din cadrul primariei: 

 

 

Principalele categorii de folosinţă Suprafaţă (ha) %  
      

Total suprafaţă, din care:  8579,23  100.0  
      

AGRICOL, din care:  6819,5  79,48  
      

Arabil 5483,27  80,40   
      

Păşuni, fanete 938  13,75   
      

vii, livezi 398,23  5,83   
      

NEAGRICOL, din care:  1759,73  20,52  
      

neproductiv 91  5.17   
      

drumuri 175,41  9,96   
      

construcţii, curţi 324,34  18,43   
      

ape 1156,29  65,70   
      

paduri 12,69     
       
 

 

Total suprafata, din care: 
 

 
21% 

 
 AGRICOL 

 
 NEAGRICOL 

 

 
79% 
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Suprafata agricola, din care:
 
 

 

80% 

 
 

 

 
 
 
 
 

Suprafata neagricola, din care:
 
 

18% 
 

 

10% 

 
 
 
 
 
 
 

11.Date demografice 

 

Populaţia comunei Movila Miresii, conform datelor obţinute de la Institutul 
Naţional de Statistică la ultimul recensământ din anul 2011 este de 4051 locuitori, 
din care : 

 masculin – 2051;
 

feminin – 2000.
 
Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă
 
Populaţia stabilă total : 

 ambele – 4052;  

 masculin – 2051; 
 

feminin – 2000. 
 

Suprafata agricola, din care: 

 
 arabil 
 pasuni, fanete 
 vii, livezi 

6% 14% 

Suprafata neagricola, din care: 

5% 1% 
 

paduri  

 

ape 
 

 drumuri 
 constructii, curti 
 neproductiv 

66% 

Populaţia comunei Movila Miresii, conform datelor obţinute de la Institutul 
Naţional de Statistică la ultimul recensământ din anul 2011 este de 4051 locuitori, 

2051; 

2000. 
Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă: 
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Populaţia comunei Movila Miresii, conform datelor obţinute de la Institutul 
Naţional de Statistică la ultimul recensământ din anul 2011 este de 4051 locuitori, 



 

Sub 5 ani: 

 ambele – 232;  

 masculine – 125; 
 

feminin – 107. 
 
5 – 9 ani : 

 ambele – 258;  

 masculin – 139; 
 

feminin – 119; 
 
10 – 14 ani : 

 ambele – 277;  

 masculin – 134; 
 

feminin – 143. 
 
15 – 19 ani : 

 ambele – 234;  

 masculin – 129; 
 

feminin – 105. 
 
20 – 24 ani : 

 ambele – 242;  

 masculin – 148; 
 

feminin – 94. 
 
25 – 29 ani : 

 ambele – 225;  

 masculin – 111; 
 

feminin – 114. 
 
30 – 34 ani : 

 ambele – 274;  

 masculin – 144; 
 

feminin – 130. 
 
35 – 39 ani : 

 ambele – 330; 
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 masculin – 178; 
 

feminin – 152. 
 
40 – 44 ani : 

 ambele – 319;  

 masculin – 187; 
 

feminin – 132. 
 
45 – 49 ani : 

 ambele – 162;  

 masculin – 89; 
 

feminin – 73. 
 
50 – 54 ani : 

 ambele – 215;  

 masculin – 123; 
 

feminin – 92. 
 
55 – 59 ani : 

 ambele – 221;  

 masculin – 109; 
 

feminin – 112. 
 
60 – 64 ani : 

 ambele – 218;  

 masculin – 91; 
 

feminin – 127. 
 
65 – 69 ani : 

 ambele – 181;  

 masculin – 79; 
 

feminin – 102. 
 
70 – 74 ani : 

 ambele – 239;  

 masculin – 96; 
 

feminin – 143. 
 
75 – 79 ani : 
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 ambele – 225;  

 masculin – 93; 
 

feminin – 132. 
 
80 – 84 ani : 

 ambele – 133;  

 masculin – 49; 
 

feminin – 84. 
 
85 ani si peste : 

 ambele – 66;  

 masculin – 27; 
 

feminin – 39. 
 
 

Populaţie Sub 18 19 – 34 35 – 54 55 – 74 Peste 74 Total 
stabilă ani ani ani ani Ani  

Masculin 527 303 677 375 169 2051 

Feminin 474 438 449 484 155 2000 

Total 1001 741 1026 859 424 4051  
 

 

Populatia stabila pe sexe 
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ani    
  

Categorii de varsta 
 

 
 

Populaţia stabilă pe sexe şi stare civilă: 
 
Populaţia stabilă total 

 ambele – 4051; 
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 masculin – 2015;  

 feminin – 2000. 
 
Necăsătorit(ă) :  

 ambele – 1562;  

 masculin – 944; 
 

feminin – 618. 
 
Căsătorit(ă) :  

 ambele – 1891;  

 masculin – 945; 
 

feminin – 946. 
 
Văduv(ă) :  

 ambele – 475;  

 masculin – 85; 
 

feminin – 390. 
 
Divorţat(ă) :  

 ambele – 121;  

 masculin – 76; 
 

feminin – 45. 
 
Persoane care trăiesc în uniune consensuală :  

 ambele – 248;  

 masculin – 124; 
 

feminin – 124.  
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Populatia stabila - starea civila  
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Populaţia stabilă dupa religie :  

 populaţia stabilă total – 4051; 
 

ortodoxă – 3942;  

 romano-catolica – 11; 
 

penticostala – 7;  

 informaţie nedisponibilă – 85.  
 

Populatie stabila dupa religie 
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Populaţia stabilă dupa etnie :  

 populaţia stabilă total – 4051;  

 români – 3720; 
 

romi – 242;  

 informaţie nedisponibilă – 85.  
 

Populatie stabila dupa etnie 
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Populaţia stabilă dupa limba maternă: 

 populatie stabila total – 4051;  

 români – 3739;  

 romani - 223  

 informatie nedisponibila – 85.  
 

Populatie stabila dupa limba materna 
 

 

N
u

m
ar

 lo
cu

it
o

ri
 

 
 
 

10000   
 

3739   
 

1000   
 

100 
223 

85
 

 
 

10   
 

1   
 

rom ani rom ani inform atie
  

nedis ponibila 
 

Limba materna 
 

 

 

12.Infrastructura 
 

Infrasctructura de transport 
 

Comuna Movila Miresii este tranzitata de drumul national DN22 si drumul 
judetean DJ202B, cu o lungime totala de 3,2km si o suprafata a partii carosabile de 

17.600m
2
. 

 
In ceea ce priveste drumurile interioare conform inventarului comunei 

acestea sunt drumul comunal DC47 si strazile apartinand celor 3 sate componente. 
Astfel drumul comunal 47 are o lungime de 2km, acesta fiind asfaltat 1km si 
pietruit 1km.  

Strazile comunale din satul Movila Miresii sunt in lungime totala de 
19,24km, intreaga suprafata fiind pietruita.  

Strazile comunale din satul Tepes Voda sunt pietruite si au o lungime de 
9,42km.  

Satul Esna detine o retea de strazi cu o lungime de 3.1km pietruite. 
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La data elaborarii strategiei de dezvoltare comuna Movila Miresii a obtinut o 
finantare prin Ministerul Dezvoltarii prin care va asfalta un numar de 16km de 
drumuri.  

In ceea ce priveste drumurile de exploatare agricole acestea sunt de pamant 
si se afla intr-o stare avansata de degradare.
 

Alimentarea cu apă  
Apa este una dintre cel

 
pentru toate organismele vii şi majoritatea ecosistemelor, un factor esenţial pentru 
sănătatea umană, pentru producerea de alimente şi pentru dezvoltarea economică.
 

Comuna Movila Miresii beneficiaza de s
apa in cele 3 sate componente. 

Astfel satul Movila Miresii dispune de o retea de alimentare cu apa in 
lungime de 13,144m. Conductele de distributie sunt impartite in felul urmator:

 conducta retea veche
o conducta 
o conducta azbociment DN150=700m;
o conducta azbociment DN100=3000m;
o conducta PVC DN63=1892m.

 conducta retea noua

o Conducta PEHD DN40=1100m; 
o Conducta PEHD DN50=3320m; 
o Conducta PEHD DN63=1250m. 

Reteaua de alimentare cu apa din satul 
10,300ml, iar conductele se prezinta in felul urmator:

 Conducta PEHD DN 180=4350m;
 Conducta PEHD DN110=5950m.

 

 

La data elaborarii strategiei de dezvoltare comuna Movila Miresii a obtinut o 
finantare prin Ministerul Dezvoltarii prin care va asfalta un numar de 16km de 

In ceea ce priveste drumurile de exploatare agricole acestea sunt de pamant 
o stare avansata de degradare. 

Apa este una dintre cele mai importante resurse naturale, un factor vital

pentru toate organismele vii şi majoritatea ecosistemelor, un factor esenţial pentru 
sănătatea umană, pentru producerea de alimente şi pentru dezvoltarea economică.

Comuna Movila Miresii beneficiaza de sistem centralizat de alimentare cu 
apa in cele 3 sate componente. 

Astfel satul Movila Miresii dispune de o retea de alimentare cu apa in 
lungime de 13,144m. Conductele de distributie sunt impartite in felul urmator:

conducta retea veche


conducta azbociment DN200=1882m; 
conducta azbociment DN150=700m; 
conducta azbociment DN100=3000m; 
conducta PVC DN63=1892m. 

conducta retea noua


Conducta PEHD DN40=1100m; 
Conducta PEHD DN50=3320m; 
Conducta PEHD DN63=1250m. 

Reteaua de alimentare cu apa din satul Tepes Voda are o lungime de 
10,300ml, iar conductele se prezinta in felul urmator: 

Conducta PEHD DN 180=4350m;


Conducta PEHD DN110=5950m.
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La data elaborarii strategiei de dezvoltare comuna Movila Miresii a obtinut o 
finantare prin Ministerul Dezvoltarii prin care va asfalta un numar de 16km de 

In ceea ce priveste drumurile de exploatare agricole acestea sunt de pamant 

e mai importante resurse naturale, un factor vital 

pentru toate organismele vii şi majoritatea ecosistemelor, un factor esenţial pentru 
sănătatea umană, pentru producerea de alimente şi pentru dezvoltarea economică. 

istem centralizat de alimentare cu 

Astfel satul Movila Miresii dispune de o retea de alimentare cu apa in 
lungime de 13,144m. Conductele de distributie sunt impartite in felul urmator: 

Tepes Voda are o lungime de 



 
Reteaua de alimentare cu apa din satul Esna are o lungime de 4970ml. 

Reteaua de distributie este asigurata din conducte PEHD cu diametre cuprinse intre 
50 si 110mm. Astfel pe o lungime de 3100ml conductele au urmatoarea 
configuratie: 

 DN110=350m;


 DN75=350m;


 DN63=2040m;


 DN50=310m.


 
Canalizarea şi epurarea apelor menajere uzate 
 

Comuna Movila Miresii nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a 
apelor uzate menajere şi a celor pluviale, pe care să le dirijeze într-o staţie de 
epurare, pentru tratarea lor.  

In prezent exista un colector si o mica statie de epurare pe un tronson de 
2km in localitatea Movila Miresii. Reteaua de canalizare este din conducta de 
azbociment si contine un numar de 49 de camine stradale si 3 camine de vizitare. 
 
 

Alimentarea cu energie electrica 
 

Generalităţi  
Sectorul energetic reprezintă un sector strategic, fără energie neputându-se 

concepe dezvoltarea economico-socială a unei societăţi.  
Politica energetică se defineşte ca fiind “acea parte a politicii economice 

care tratează alimentarea, conversia, distribuţia şi utilizarea energiei”.  
În politica energetică a unei ţări, este necesar să se aibă în vedere 

următoarele aspecte:  
 consumurile energetice pentru necesităţi gospodăreşti se modifică în 

funcţie de evoluţia modului de viaţă a individului, de creşterea 
gradului de confort, etc.;


 consumurile energetice pentru sectorul terţiar (social-culturale, 

birouri) se modifică după gradul de dezvoltare a localităţilor, structura 
administrativă, politica socială şi sanitară, etc;


 

Se impune gestionarea raţională a resurselor şi implicit a energiei electrice, 
ştiind că electricitatea constituie sursa principală pentru diferite activităţi 
productive, prestări servicii, iluminat, etc.  

Dat fiind imposibilitatea stocării ei, practic orice sistem trebuie să poată 
asigura producerea şi distribuţia energiei electrice urmând exact consumul.  

De aceea programele de conştientizare a consumatorului asupra utilizării 
eficiente a energiei nu pot fi privite numai prin prisma simplistă a economiei de 
energie, ci trebuie considerate global, ca o alternativă la investiţiile energetice.  
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Reţele de distribuţie  
Comuna Movila Miresii este alimentată cu energie electrică din Sistemul 

Energetic Naţional (SEN) prin intermediul staţiilor electrice existente 110/20kV şi 
a liniilor electrice de medie tensiune.  

Consumatorii casnici, social-edilitari, precum şi unităţile economice sunt 
alimentaţi prin intermediul posturilor de transformare 20/0,4 KV situate în 
interiorul comunei şi prin reţeaua electrică aeriană de joasă tensiune. Reţelele au 
fost amplasate pe trasee uşor accesibile pentru lucrări de intervenţie, de defecţiuni 
în corelare cu celelalte reţele din zonă (linii de telecomunicaţii, radioficare, etc.).  

Alimentarea reţelelor electrice de joasă tensiune 0,4kV se face radial din 
posturi de transformare aeriene - PTA, cu posibilităţi de anclanşare automată.  
Este important de menţionat că teritoriul comunei este străbătut de reţele electrice 
de joasă (0,4KV) şi medie tensiune (20KV). Acestea necesită culoare de protecţie 
specifice fiecărei tensiuni, deci impune restricţii de construire în apropierea lor 
(Conform NTE-003/04/00). 
 

Posturi de transformare  
Se poate spune că un sistem radial de reţele de medie tensiune - 20kV 

asigură racordul la posturile de transformare de 20/0,4kV.  
În satul Movila Miresii există posturi de transformare. Acestea sunt posturi 

de tip aerian, unele fiind dimensionate riguros la nivelul puterilor cerute.  
În comună sunt instalate:  
 posturi de transformare de reţea, din care sunt alimentaţi consumatorii 

casnici, marea majoritate a consumatorilor din sectorul terţiar, 
iluminat public, etc.


 posturi de transformare de abonat la unităţile economice.


 

Posturile de transformare cu puteri instalate între 100- 250kVA, sunt 
echipate cu transformatoare cu ulei şi sunt de tip aerian - PTA, fiind amplasate pe 
stâlpi, relativ aproape faţă de centrul de greutate al consumatorilor. 
 

Alimentarea consumatorilor  
Evoluţia consumului de putere şi energie electrică după anul 1990 s-a 

modificat corespunzător cu activitatea economico-socială.  
Consecinţele evoluţiei consumului de energie electrică se manifestă în 

special pe plan investiţional, dar şi în cel al dotării cu echipamentele necesare 
desfăşurării unei activităţi intense de gestionare corectă şi exploatare optimă a 
bazei energetice. 
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Sistemul actual de alimentare cu energie electrică şi lucrările efectuate 

urmăreşte realizarea unor injecţii de putere în reţeaua de joasă tensiune.  
Astfel, s-a procedat la redistribuirea consumatorilor, secţionarea reţelelor 

existente în vederea echilibrării eforturilor de transformare, fapt ce a condus la 
satisfacerea cerinţelor consumatorilor. La fiecare consumator există firide de 
branşament echipate cu siguranţe şi contoare de măsurare a energiei electrice.  

Nu se înregistrează căderi de tensiune şi s-a redus substanţial numărul 
întreruperilor în alimentarea cu energie electrică.  

Distribuţia energiei electrice la consumatori este realizată printr-un sistem 
radial de reţele predominant aerian la tensiunea de 0,4 kV. Aceste reţele urmează 
traseul drumurilor din zonă şi sunt pozate pe stâlpi de beton. 
 

Iluminat public  
Iluminatul public este făcut din reţeaua de joasă tensiune a comunei. Sunt 

utilizaţi pentru pozare stâlpi destinaţi reţelei de alimentare a consumatorilor casnici 
(0,4 kV) echipaţi cu corpuri de iluminat cu lămpi cu vapori de mercur şi sodiu. 
Starea tehnică a reţelei de iluminat public este satisfăcătoare. 
 

Telecomunicaţii  
Comuna Movila Miresii este deservită de o centrală telefonică automată 

digitală, beneficiaza de retea pentru telefonie mobile si fixa si este asigurat accesul 
la internet. 
 
 

Alimentarea cu gaze naturale  
Comuna Movila Miresii nu dispune de reţea de distribuţie de gaze naturale. 

 

13.Învăţământ, sănătate, sport 

 

Sistemul de educatie din comuna este asigurat de 3 scoli si 3 gradinite astfel: 
 scoala cu clasele I-IV si V-VIII Movila Miresii;


 gradinita Movila Miresii;


 scoala cu clasele I-IV si gradinita in localitatea Esna;


 scoala cu clasele I-VIII si gradinita in localitatea Tepes Voda.
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Scoala cu clasele I-IV isi desfasoara activitatea intr
totala de teren de 4456m

2
 din care suprafata construita de 709,39m

dotata cu centrala termica proprie si are grupurile sanitare in exterior. 
Scoala gimnaziala din Movila Miresii cu clasele V

activitatea in vechea scoala de arte si meserii care are o suprafata de teren de 
23000m

2
 din care suprafata totala construita (P+1) in suprafata de 1333,3m 

Scoala cu clasele I-IV din satul Esna isi des
cu o suprafata de teren de 8421m 

Scoala cu clasele I-VIII din satul Tepes Voda isi desfasoara activitatea pe o 
suprafata de teren de 10579m 

Sistemul medical in comuna este asigurat de 2 medici de familie care 
acopera toti locuitorii comunei. Cei 2 medici isi desfasoara activitatea in 
dispensarele situate in Movila Miresii si Tepes Voda. 

Pe raza comunei exista deschisa o farmacie unde
procura medicamentele si tratamentele necesare. 

Pe teritoriul comunei in localitatea Movila Miresii exista o sala de sport 
aflata in stare de degradare care necesita lucrari de modernizare si reabilitare. Sala 
de sport este deservita de catre elevii claselor V
 

14. Cultură şi culte 

 

Pe raza comunei exista 2 Camine Culturale unul situate in localitatea Movila 
Miresii iar celalalt situate in localitatea Tepes Voda.
 

IV isi desfasoara activitatea intr-un imobil cu o suprafata 
din care suprafata construita de 709,39m

2

dotata cu centrala termica proprie si are grupurile sanitare in exterior.
din Movila Miresii cu clasele V-VIII isi desfasoara 

activitatea in vechea scoala de arte si meserii care are o suprafata de teren de 
din care suprafata totala construita (P+1) in suprafata de 1333,3m

IV din satul Esna isi desfasoara activitatea intr
cu o suprafata de teren de 8421m

2
 din care suprafata construita de 243,35m

VIII din satul Tepes Voda isi desfasoara activitatea pe o 
suprafata de teren de 10579m

2
 din care suprafata construita de 741,44m

Sistemul medical in comuna este asigurat de 2 medici de familie care 
acopera toti locuitorii comunei. Cei 2 medici isi desfasoara activitatea in 
dispensarele situate in Movila Miresii si Tepes Voda. 

Pe raza comunei exista deschisa o farmacie unde locuitorii comunei isi pot 
procura medicamentele si tratamentele necesare. 

Pe teritoriul comunei in localitatea Movila Miresii exista o sala de sport 
aflata in stare de degradare care necesita lucrari de modernizare si reabilitare. Sala 

deservita de catre elevii claselor V-VIII din Movila Miresii.

Pe raza comunei exista 2 Camine Culturale unul situate in localitatea Movila 
Miresii iar celalalt situate in localitatea Tepes Voda. 
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un imobil cu o suprafata 
2
. Cladirea este 

dotata cu centrala termica proprie si are grupurile sanitare in exterior. 
VIII isi desfasoara 

activitatea in vechea scoala de arte si meserii care are o suprafata de teren de 
din care suprafata totala construita (P+1) in suprafata de 1333,3m

2
. 

fasoara activitatea intr-un imobil 
din care suprafata construita de 243,35m

2
. 

VIII din satul Tepes Voda isi desfasoara activitatea pe o 
1,44m

2
. 

Sistemul medical in comuna este asigurat de 2 medici de familie care 
acopera toti locuitorii comunei. Cei 2 medici isi desfasoara activitatea in 

locuitorii comunei isi pot 

Pe teritoriul comunei in localitatea Movila Miresii exista o sala de sport 
aflata in stare de degradare care necesita lucrari de modernizare si reabilitare. Sala 

VIII din Movila Miresii. 

Pe raza comunei exista 2 Camine Culturale unul situate in localitatea Movila 



Caminul Cultural din Movila Miresii se afla pe o suprafata de teren de 

1388m
2
 si are o suprafata construita de 512,28m

2
. Cladirea este din caramida cu 

fundatie de beton, acoperita cu tabla. Grupurile sanitare cu o suprafata de 15.12m2 
se afla in exteriorul cladirii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expozitie de obiecte traditionale Caminul Cultural  
Caminul Cultural din localitatea Tepes Voda se afla pe un teren cu o 

suprafata de 1607m
2
 din care suprafata totala construita este de 271.50m

2
. Cladirea 

este din caramida cu fundatie din beton acoperita cu tabla. Grupurile sanitare cu o 
suprafata de 5.5m

2
 se afla in exteriorul cladirii.  

In ceea ce priveste lacasurile de cult se regasesc biserici in cele 3 sate 
componente, fiecare avand si cimitir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parohia Movila Miresii Parohia Movila Miresii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parohia Esna Parohia Tepes Voda 
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Parohia Catolica  
Comuna detine un monument al eroilor in satul Movila Miresii amplasat in 

curtea interioara a Bisericii Tuturor Sfintilor cu o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monumentul eroilor Movila Miresii 
De asemeni in curtea primariei se afla o troita construita din lemn pe un 

soclu de beton cu o suprafata construita de 4m
 

15.Agricultura 

 

Comuna Movila Miresii este, ca majoritatea comunelor din judeţul Braila, o 
comună preponderent agricolă astfel conform bilanţului teritorial terenul agricol 
are o suprafaţă de 6819,5ha. Din această suprafaţă terenul arabil reprezintă 80,40% 
adica 5483,27ha, 938ha pasune si 398,23ha vii si livezi. 

În ceea ce priveşte structura culturilor agricole, aceasta este judicious 
alcătuită după criterii agrotehnice şi economice (rentabilitatea şi asigurarea 
securităţii alimentare a locuitorilor). 

Conform datelor obţinute de la Primărie, situaţia culturilor, la nivelul anului
2014 se prezintă astfel:  

grau – 813ha;  
orz – 240ha;  

 Cimitir Movila Miresii 
Comuna detine un monument al eroilor in satul Movila Miresii amplasat in 

curtea interioara a Bisericii Tuturor Sfintilor cu o suprafata construita de 8m

Monumentul eroilor Movila Miresii Monumentul eroilor Tepes Voda
De asemeni in curtea primariei se afla o troita construita din lemn pe un 

soclu de beton cu o suprafata construita de 4m
2
. 

Comuna Movila Miresii este, ca majoritatea comunelor din judeţul Braila, o 
comună preponderent agricolă astfel conform bilanţului teritorial terenul agricol 
are o suprafaţă de 6819,5ha. Din această suprafaţă terenul arabil reprezintă 80,40% 

, 938ha pasune si 398,23ha vii si livezi. 
În ceea ce priveşte structura culturilor agricole, aceasta este judicious 

alcătuită după criterii agrotehnice şi economice (rentabilitatea şi asigurarea 
securităţii alimentare a locuitorilor). 

inute de la Primărie, situaţia culturilor, la nivelul anului
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Comuna detine un monument al eroilor in satul Movila Miresii amplasat in 
suprafata construita de 8m

2
. 

Monumentul eroilor Tepes Voda 

De asemeni in curtea primariei se afla o troita construita din lemn pe un 

Comuna Movila Miresii este, ca majoritatea comunelor din judeţul Braila, o 
comună preponderent agricolă astfel conform bilanţului teritorial terenul agricol 
are o suprafaţă de 6819,5ha. Din această suprafaţă terenul arabil reprezintă 80,40% 

În ceea ce priveşte structura culturilor agricole, aceasta este judicious 
alcătuită după criterii agrotehnice şi economice (rentabilitatea şi asigurarea 

inute de la Primărie, situaţia culturilor, la nivelul anului 



 
orzoaica – 150ha;  
ovaz – 28ha;  
mazare – 65ha;  
fasole – 35ha;  
floarea soarelui   
rapita – 330ha;  
soia – 30ha;   
cartofi – 18ha;  
legume – 80ha;  
pepeni – 10ha  
plante nutret – 750ha;  
porumb – 1728ha. 

 

 
 

  

13%  
  

0%  
 

1%  

0%1% 6% 
  

grau orz

f asole floarea soarelui

legume pepeni
 
 
 

Efectivele de animale prezente în comuna se regăsesc în mare parte în 
gospodăriile populaţiei şi sunt evidenţiate după cum urmează:

 

AN BOVINE PORCINE
2012 1916 2167
2013 1823 1942
2014 1908 1948

 

16.Mediul economic  
La nivelul comunei îşi desfăşoara activitatea o serie de societăţi comerciale, 

cele mai reprezentative fiind:
 

150ha; 

65ha; 

floarea soarelui – 1412ha; 
 

 

80ha; 

750ha; 
1728ha. 

Situatia culturilor 

31%   

  14%

  4%
  

  3%
  0%
  1% 

   1% 
 

25% 
 

  

orz orzoaica ovaz mazare 

floarea soarelui rapita soia cartofi 

pepeni plante nutret porumb  

Efectivele de animale prezente în comuna se regăsesc în mare parte în 
gospodăriile populaţiei şi sunt evidenţiate după cum urmează: 

PORCINE CABALINE OVINE CAPRINE
2167 494 5839 747 

1942 494 6189 705 

1948 401 6305 756 

La nivelul comunei îşi desfăşoara activitatea o serie de societăţi comerciale, 
fiind: 
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14% 
 

4% 

 

3% 
 

0% 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

Efectivele de animale prezente în comuna se regăsesc în mare parte în 

CAPRINE PASARI 

 15.262 

 26.500 

 25.500 

La nivelul comunei îşi desfăşoara activitatea o serie de societăţi comerciale, 



 SC ALGEBO TRANS SRL – transport marfuri;


 SC MACHIS COM SRL – comert;


 SC AMFITRION SRL – comert;


 SC ATLANTIC GRUP LOGISTIC SRL – comert;


 SC DIACRIS PROD SRL – profil agricol;


 SC ZANCOOL SRL – profil agricol;


 SC CHARON AGRO SRL – profil agricol.


 
Pe teritoriul administrativ al comunei Movila Miresii exista amenajat un targ 

comunal pe o suprafata de 13.600m2 care contine depozit de desfacere, parcare si 
spatii de prezentare desfacere dotate cu un numar de 32 de tarabe. Suprafata este 
strabatuta de alei cu o lungime de 374m si este dotata cu grupuri sanitare. 
 

17.Protecţia mediului 
 

Mediul inconjurator cuprinde ansamblul de conditii si elemente naturale ale 
Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile 
organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele natural in interactiune.  

Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului reprezintă lucrări de 
intervenţii proiectate şi realizate de om cu scopul păstrării în limitele de 
normalitate a condiţiilor de mediu.  

Alcătuit atât din elemente naturale, cât şi provenind din desfăşurarea 
activităţilor umane, mediul înconjurător este dificil de caracterizat, datorită 
multiplelor sale atribute, cât şi relaţiilor complexe dintre acestea, definite ca 
impacturi.  

1. Calitatea apei  
România s-a angajat să implementeze Directiva Cadru Privind Apa – 

2000/60/EC – adoptată de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene la 
23 octombrie 2000, în acelaşi timp cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, 
prima Directivă Europeană ce asigură dezvoltarea durabilă – armonizarea 
dezvoltării sistemului socio-economic cu capacitatea de suport a mediului acvatic. 
 

Această Directivă oferă Comisiei Europene, statelor membre şi candidate, 
posibilitatea de a coopera în cadrul unui nou parteneriat pentru protecţia apelor 
interioare, a apelor de tranziţie, de coastă şi a apelor subterane, prin prevenirea 
poluării la sursă şi stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de 
poluare.  

Pentru a pune bazele unui control eficient al poluării apelor, Directiva 
prevede un obiectiv comun pentru toate statele care o implementează: atingerea 
”calităţii ecologice şi chimice bune” a apelor, până în anul 2015. 
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Aşadar, Directiva Cadru privind Apa stabileşte clar termenul limită până la 

care apele trebuie să atingă un prag minim al calităţii, prin reducerea emisiilor 
provenite din activitatea umană, industrială şi agricolă. 
 

2. Calitatea solului  
Solul este principalul suport al tuturor activităţilor socio-economice şi 

constituie factorul de mediu expus cel mai uşor la poluare.  
Solurile determină producţia agricolă şi starea pădurilor, condiţionează 

învelişul vegetal, ca şi calitatea apei râurilor, lacurilor şi apelor subterane, reglează 
scurgerea lichidă şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană 
pentru diminuarea poluării aerului şi a apei, prin reţinerea, reciclarea şi 
neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele chimice folosite în agricultură, 
deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice.  

Solurile, prin proprietăţile lor de a întreţine şi a dezvolta viaţa, de a se 
regenera, filtrează poluanţii, îi absorb şi îi transformă.  

Formarea solurilor este un proces complex, de lungă durată, care reflectă 
efectul factorilor pedogenetici, atât naturali cât şi antropici.  

Scurgerile de substanţe chimice periculoase, depozitările de deşeuri de toate 
categoriile, tratamente şi fertilizări făcute fără fundamentare agro-pedologică, 
agrotehnică, necorespunzătoare, la care se adaugă degradările naturale ale calităţii 
solului (eroziune, alunecări, tasări, rupturi şi prăbuşiri) conferă imaginea completă 
a impactului produs de activitatea antropică asupra acestui factor de mediu.  

Solul din zona comunei Movila Miresii poate prezenta unele probleme de 
poluare, ca efect al diferitelor activităţilor antropice desfăşurate în trecut:  

 practicarea unei agriculturi intensive: utilizarea neraţională a îngrăşămintelor, 
mecanizarea neraţională care a condus la lăsarea


 

solurilor;  
utilizarea unor mari cantităţi de îngrăşăminte chimice pentru a fertiliza solul, în 
scopul remedierii dezechilibrelor nutritive (cu efect asupra solului, apelor freatice 
şi de suprafaţă; 

 dereglarea sistemului hidric şi hidrogeologic al solului;


 utilizarea şi exploatarea sistemelor de irigaţii fără utilizarea 
concomitentă a sistemelor de desecare au condus la apariţia şi 
dezvoltarea fenomenelor de salinizare secundară.




3. Calitatea aerului  
Sursele de poluare a aerului sunt fixe şi mobile. Ca surse mobile, în comuna 

există mijloace de transport aparţinând locuitorilor (autoturisme). 
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Sursele fixe sunt reprezentate de activităţile economice desfăşurate pe teritoriul 
orasului şi de sursele de încălzire din gospodăriile individuale. In comuna nu există 
sistem centralizat de încălzire, localnicii folosind sobe cu combustibili solizi.  

Cu privire la monitorizarea şi evaluarea calităţii aerului se analizează 
următoarele categorii de poluanţi: gazoşi, pulberi în suspensie, pulberi 
sedimentabile şi precipitaţii atmosferice.  

Deoarece nu există un sistem de preluare şi gestionare a deşeurilor menajere, 
acestea pot reprezenta o sursă de poluare mai ales în timpul sezonului cald, când 
sunt în cantităţi mai mari şi temperatura aerului este ridicată. Creşterea păsărilor şi 
animalelor (porci) în gospodăriile individuale, fără a se ţine seama de regulile de 
igiena şi protecţie poate reprezenta de asemenea o sursă de poluare a aerului.  

In conformitate cu prevederile art. 64 din OUG nr. 195/2005, obligaţiile 
persoanelor fizice şi juridice în domeniul protecţiei aerului sunt:  

 să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând 
măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor 
atmosferici;


 să asigure personal calificat şi să furnizeze, la cerere sau potrivit 

programului pentru conformare, autorităţilor competente pentru 
protecţia mediului, datele necesare;


 să asigure, la cererea autorităţilor competente pentru protecţia mediului, 

modificarea sau încetarea activităţii generatoare de poluare;


 să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a 
surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, 
prin funcţionarea acestora, la depăşirea nivelurilor limită ale 
zgomotului ambiental.




4. Depozitarea deşeurilor  
Platformele de deşeuri menajere din comuna Movila Miresii au fost închise 

conform HG nr. 1274/2005, urmându-se procedura simplificată, respectiv spaţiile 
de depozitare au fost ecologizate, iar zonele respective urmeaza a se reintroduce în 
circuitul agricol.  

Deşeurile colectate pe teritoriul comunei sunt: menajere, comerciale 
(similare celor menajere), din parcuri şi grădini, din construcţii, zootehnice, 
stradale (deşeuri rezultate din curăţarea străzilor şi deşeuri asimilabile celor 
menajere, precolectate în recipiente stradale).  

Pentru colectarea deşeurilor menajere de la populaţie Primaria a incheiat un 
contract de prestari servicii cu o firma specializata care colecteaza deşeurile 
menajere. 
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Comuna Movila Miresii se confrunta din punct de vedere al protectiei 

mediului cu 2 probleme majore si anume gunoiul de grajd si inexistenta sistemului 
centralizat de canalizare. 
 

18.Administraţia publică locală 

 

Consiliul Local Movila Miresii functioneaza ca autoritate deliberative a 
administratiei publice locale si rezolva problemele publice din comuna in conditiile 
legii. Consiliul Local este compus din 13 consilieri alesi prin vot in cadrul 
alegerilor locale. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta 
hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti in afara de cazurile in care legea 
sau regulamentul de functionare si organizare a consiliului cere o alta majoritate.  

Din punct de vedere a administraţiei publice locale comuna Movila Miresii 
este organizată în conformitate cu legea administraţiei publice locale – comună de 
gradul III - astfel organigrama comunei conţine: 

 Primar;


 Consiliu local;


 Vice-primar;


 Secretar;


 Serviciile de specialitate ale Primăriei.


 
Compartimentele şi serviciile specifice organizării administrative în cadrul 

primăriei sunt: 
 Compartiment stare civila si autoritate tutelara;


 Registru agricol;


 Compartiment registratura si urbanism;


 Serviciul de asistenta sociala;


 Centrul de zi;


 Cabinet medico-social;


 Asistenti personali ai persoanelor cu handicap;


 Compartiment financiar contabil;


 Compartiment administrativ;


 Serviciul de protective civila;


 Biblioteca comunala.



 

19.Asistenţă socială 

 

Serviciul public de asistenţă socială al comunei Movila Miresii este 
organizat ca serviciu public în subordinea Consiliului Local Movila Miresii, prin 
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hotararea nr.16 din 20.01.2006 si are un regulament propriu de organizare si 
functionare a serviciului.  

Rolul serviciului de asistenţă socială este de a identifica şi de a soluţiona 
problemele sociale ale comunităţii locale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
mamelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap precum şi a 
oricăror persoane aflate în dificultate.  

Serviciul public de asistenta sociala (SPAS) este constituit si functioneaza 
potrivit legii 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala.  

SPAS are ca obiect de activitate asigurarea aplicarii actelor normative si 
strategiilor de asistenta sociala si realizarea lor la nivelul comunei, a masurilor de 
protectie sociala si asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, persoanelor 
singure, varstnice, persoanelor cu handicap precum si oricaror persoane aflate in 
nevoi prin servicii specializate pentru categorii de persoane defavorizate, 
elaborarea de programe de protectie si asistenta sociala si strategii de dezvoltare 
sociala pe care le supune spre aprobare Consiliului Local.  

Serviciile sociale primare acordate de SPAS sunt: 
 Activitati de identificare a nevoilor sociale, individuale si de grup;



 Activitati de informare privind drepturile sociale si obligatiile beneficiarilor;


 Activitati de consiliere primara, sensibilizarea opiniei publice, actiuni de 
colaborare cu alte servicii;


 Masuri si actiuni in situatii de criza;


 Masuri de mentinere in familie si comunitate a persoanelor aflate in


 

dificultate. 
Serviciile sociale acordate de SPAS Movila Miresii sunt: 
 Suport si asistenta pentru familii si copii in dificultate;


 Support si asistenta pentru persoanele cu disabilitati;


 Support si asistenta pentru persoanele varstnice;


 Consiliere si mediere sociala.


 

Pentru desfasurarea activitatii si exercitarea atributiilor SPAS acopera 
urmatoarele domenii: 

 Protectia copilului;


 Protectia persoanelor cu handicap si persoanelor varstnice;


 Institutii de asistenta sociala publice sau private;


 Finantarea asistentei sociale.


 
In cadrul serviciului public de asistenta sociala isi desfasoara activitatea un 

centru de zi pentru copii care are un regulament de organizare si functionare 
aprobat de Consiliul Local in data de 28.09.2006. 
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Conform datelor furnizate de primaria comunei Movila Miresii situatia 

asistatilor sociali la nivelul anului 2014 se prezenta in felul urmator: 
 Venitul minim garantat – 91 dosare;


 ASF – 300 dosare;


 Asistati personali – 13 dosare;


 Indemnizatii – 20 dosare.



 

20.Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 

 

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă funcţionează în baza hotărârii 
Consiliului Local al comunei Movila Miresii. Activităţile serviciului voluntar în 
funcţie de tipurile de risc gestionate sunt:  

 Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind 
cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de acţiune în 
cazul producerii unei situaţii de urgenţă;


 Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, 

instrucţiunilor şi măsurilor care privesc situaţiile de urgenţă, în 
sectorul de competenţă;


 Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, 

salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a 
bunurilor periclitate de incendii;


 Acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este 

pusă în pericol în caz de explozie, inundaţii, alunecări de teren, 
accidente precum şi în caz de dezastre;


 Stabileşte ipoteze de acţiune pentru stingerea incendiilor în 

situaţia în care, datorită calamităţilor naturale ori catastrofelor 
sunt afectate reţelele instalaţiilor pentru stingerea incendiilor 
din localitate;


 Participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la 

deblocarea căilor de acces, în vederea asigurării deplasării 
mijloacelor tehnice, pentru intervenţii în caz de incendii;


 Participă, după caz, la alimentarea cu apă a unor instalaţii 

tehnologice sau de stingere a incendiilor în situaţia deteriorării 
instalaţiilor de apă;


 Transport de apă, evacuarea apei din subsoluri sau fântâni;



 Eliberarea căilor de circulaţie de doborâturi de vânt sau mijloace de 
transport;
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 Curăţarea şi repararea sobelor şi coşurilor de fum, intervenţii în 

caz de urgenţă, în caz de defecţiuni la instalaţii electrice, de 
gaze sau alimentare cu apă;


 Încărcarea    şi    întreţinerea    stingătoarelor,    lucrări    de


 

termoprotecţie, lucrări la înalţime.  
În exercitarea atribuţiilor ce ii revin, personalul voluntar pentru situaţii de 

urgenţă are următoarele drepturi:  
 Să solicite, de la persoanele fizice şi juridice, date, informaţii şi 

documente necesare îndeplinirii atribuţiilor legale privind 
situaţiile de urgenţă;


 Să stabilească restricţii ori să interzică, potrivit competenţei 

prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al 
serviciului, utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări 
cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de 
incendii ori explozii;


 Să propună oprirea funcţionării sau demolarea construcţiei 

incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părţi din acestea, 
în scopul limitării propagării incendiilor şi evitării unui 
dezastru, dacă un asemenea pericol este real, iminent şi 
inevitabil;


 Să utilizeze în funcţie de necesitate apa, indiferent de sursa din care 

provine, pentru intervenţii la incendii;


 Să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul 
intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice 
ori pe alte terenuri, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru 
impun acestea;


 Să intre în locuinţele persoanelor fizice, la solicitarea sau cu 

consimţământul scris al acestora, în condiţiile prevăzute de 
lege.


 

Relatiile dintre structurile serviciului voluntar pentru situatii de urgenta:  
 Structurile serviciului voluntar pentru situatii de urgent 

colaboreaza in indeplinirea atributiilor ce le revin in sectorul de 
competenta stabilit in caz de incendiu si alte evenimente 
deosebite;


 Sprijina conducatorii institutiilor subordinate primariei pentru 

realizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;


 Informeaza primaria, asupra situatiilor deosebite facand propuneri 
menite sa inlature pericolul;
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 Intre Primaria comunei Movila Miresii si membrii S.V.S.U se 

incheie un contract de voluntariat conform Dispozitiei emisa de 
primarul comunei.



 

Atributiile echipelor specializate 

 

Grupa de salvare si prim ajutor este destinata pentru acordarea primului 
ajutor, transportul si ajutorul medico - chirurgical de urgenta al ranitilor 
(infectatilor, bolnavilor) rezultati in urma atacurilor din aer, calamitatilor naturale, 
catastrofelor si incendiilor de mari proportii  

Echipa de cercetare - cautare este destinata pentru cercetarea si descoperirea 
in timp a ranitilor in urma situatiilor de urgent. Ea primeste de regula un sector sau 
un obiectiv de cautare.  

Echipa de transmisiuni - alarmare este destinata sa realizeze, exploateze si sa 
mentina in stare de functionare sistemele de transmisiuni si alarmare in scopul 
instiintarii si alarmarii populatiei si pentru conducerea serviciilor de urgenta.  

Echipa de deblocare - salvare cu tehnica din inzestrare participa la 
construirea si amenajarea adaposturilor de protectie civila.  

Echipa de protectie NBC este destinata pentru decontaminarea terenului, 
cladirilor, tratarea speciala a personalului, echipamentului si mijloacelor de 
transport, controlul calitatii radioactive si chimice, asigurarea cu date 
hidrometeorologice si seismice in conditiile intrebuintarii armelor de nimicire in 
masa, calamitati naturale si catastrofe.  

Echipa suport - logistic actioneaza in cadrul sectoarelor sau raioanelor de 
actiune a serviciilor de urgent pentru limitarea si lichidarea urmarilor atacurilor din 
aer cu misiunea de a le asigura materialele si tehnica necesara interventiei, 
asigurarea cu hrana si asigurarea odihnei in vederea continuarii lucrului pe timp 
mai indelungat, precum si asigurarea transportului ranitilor, sinistratilor si a tuturor 
categoriilor de material. 
 

Pregatirea personalului serviciului 

 

Pregatirea serviciului se face pe baza unui plan de pregatire annual – lunar a 
temelor de pregatire specifica activitatilor P.S.I.  

Procesul de pregatire a personalului trebuie sa asigure ridicarea nivelului de 
pregatire de specialitate si fizica a tuturor sefilor servantilor in scopul indeplinirii 
integrale si de calitate a sarcinilor specifice. Tematica generala a pregatirii de 
specialitate, fizica si specifica se intocmeste de seful de serviciu, in raport de 
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specificul localitatii si a activitatilor economice care se desfasoara in cadrul 
agentilor economici din localitate.  

Categoriile de pregatire a personalului sunt: 
 Masuri de prevenire a incendiilor (PI);


 Modul de organizare a serviciului;


 Instructie la tehnica de lupta (ITL);


 Cunoasterea tehnicii de lupta (CTL);


 Pregatire de specialitate (PS);


 Pregatire fizica (PF);



 Norme tehnice de exploatarea tehnicii de lupta si sistemelor de 
prevenire si stingere a incendiilor;


 Tactica stingerii incendiilor (TSI);



 Instructiuni tehnice de functionare, exploatare a sistemelor de prevenire 
si stingere a incendiilor.


 

Sedintele de prevenire a incendiilor si instructia la tehnica de lupta de 
specialitate se executa de regula prin exercitii si aplicatii practice. Instructia tehnica 
de specialitate se executa cu grupa prin exercitii tactice de specialitate si de 
verificare a stadiului de pregatire prin aplicatii tactice. Exercitiile si aplicatiile 
tactice se executa cu fiecare schimb de regula mai frecvent la obiectivele cu risc 
mare si foarte mare de incendii. Un ciclu de pregatire complet dureaza 3 ani, iar 
pentru personalul nou angajat se stabilesc teme anume care se include intr-un 
capitol special al programului de pregatire lunara. Temele de pregatire fizica si de 
specialitate se desfasoara practice prin sedinte de invatare, antrenament de manuire 
a tehnicii de lupta si verificarea pregatirii fiecarei ture.  

Membrii serviciului sunt obligati sa-si perfectioneze pregatirea in domeniu 
prin cursuri de calificare si atestare, cheltuielile aferente participarii fiind suportate 
de catre bugetul local. 
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PARTEA a III-a : OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE 
DE DEZVOLTARE 

 

1.Obiective generale 

 

Strategia de Dezvoltare Locală se adresează comunităţii locale, care şi-a 
arătat interesul pentru obiectivele prezentei strategii şi pe care le susţinem, aşa cum 
reiese din consultarea comunităţii. 
 

Principalele obiective ale dezvoltării durabile ale comunei Movila Miresii 
constau în:  

 Dezvoltarea infrastructurii de bază în toată comuna şi asigurarea 
accesului neîngradit al populaţiei şi consumatorilor industriali la 
această infrastructura (apă-canalizare, electricitate, transport, 
telefonie, internet, gaze naturale);


 Protecţia mediului;


 Reducerea sărăciei;



 Regenerare rurală (regenerarea capitalului natural, în special a 
terenurilor şi a resurselor de apă contaminate), precum şi reabilitarea 
rurală prin refacerea şi dezvoltarea centrului civic.


 Dezvoltarea economică – prin amenajarea şi dotarea cu utilităţi a unor 

terenuri, situate în apropierea comunei şi acordarea unor facilităţi în 
vederea atragerii şi susţinerii agenţilor economici;


 Dezvoltarea serviciilor publice. Ţinând cont de condiţiile specifice ale 

zonei, în subsidiar obiectivelor generale, administraţia locală îşi 
propune şi îşi asumă totodată responsabilitatea faţă de această zona 
rurală şi faţă de persoanele defavorizate.



 

Formularea strategiei porneşte de la următoarele premise:  
 Să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale locuitorilor (locuinţe şi locuri de 

muncă la standarde europene);


 Să ridice standardul calitativ al designului comunei, al construcţiilor, 
serviciilor şi a imaginii în general;



 Să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în 
operaţiunile comunei, fie sub forma investiţiilor directe în proiecte 
izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente



între parteneri;
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 Să permită o anumită flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbări ce au 

loc în comună. De aceea, procesul de planificare


 
trebuie să fie creativ, participativ şi anticipativ.  

În conformitate cu premisele de formulare a strategiei şi cu perspectivele de 
dezvoltare a comunei Movila Miresii, conceptul strategic trebuie formulat astfel 
încât transpunerea sa într-un plan strategic să asigure un pachet de acţiuni care vor 
conduce la creşterea economică, creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri de 
muncă şi îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţă al comunităţii. Conceptul 
strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică datorată 
poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de firme/activităţi 
economice/investiţii. În acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: creşterea 
gradului de atractivitate a comunei (prin îmbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, 
prin revitalizare rurală) şi facilităţi de atragere a firmelor private (prin investiţii în 
infrastructură, oferta de terenuri şi clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale, etc.)  

Având în vedere că o aşezare rurală nu este un sistem închis, iar realizarea 
celor şase obiective principale se întemeiază pe aplicarea unui management care să 
conducă la dezvoltare şi/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică 
rurală, precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea 
următoarelor principii:  
 Dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări 

majore de cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către 
populaţie şi operatorii economici;


 Întărirea capacităţii instituţionale prin: management eficient, definirea şi 

restructurarea serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu 
obiectivele dezvoltării durabile, precum şi cu doleanţele şi cerinţele 
comunităţii;


 Crearea unei reţele de comunicaţii în scopul schimbului de informaţii cu 

municipalitatea sau alte comune cu privire la utilizarea celor mai bune 
practici (în management rural sau management de proiect);


 Realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;



 Realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate 
finanţa, prin accesarea de programe cu finanţare guvernamentală şi a 
programelor cu finanţare din fonduri structurale;


 Integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic 

simultan între sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi 
integrarea politicilor de dezvoltare ale comunei cu politicile de dezvoltare 
ale judeţului şi ale regiunii din care face parte;


 Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 

materiale, financiare şi umane într-un ciclu natural;
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 Utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta durabilităţii, respectiv 

emiterea de reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice 
în sistem de piaţă, evaluarea investiţiilor după criterii de mediu, luarea în 
considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local;


 Caracterul durabil al arhitecturii, în temeiul căruia se stabilesc reguli 

privitoare la materialele de construcţii, design-ul unei clădiri, bioclimatul, 
densitatea clădirilor într-un areal, orientarea spaţială a acestora, “structuri 
verzi” în jurul clădirilor, microclimat;


 Realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunităţi, ori 

pentru a recupera moştenirea culturală şi/sau tradiţiile întregii comunităţi 
locale;


 Interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi 

locale;


 Fixarea regulilor de utilizare ratională a terenurilor pentru toate proiectele de 
dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare 
spaţială;


 Analiza capacităţii tehnice de execuţie;


 Evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane;



 Evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor 
fiscale obţinute;


 Identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia;



 Compatibilitatea între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;


 Evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii administraţiei locale 
de a asigura accesul acestora la locuinţă, locuri de muncă şi servicii publice 
de bază;


 Protecţia mediului;



 Realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori 
realizarea unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a 
transfera costurile unei investiţii, dacă există oportunitatea de a obţine 
profituri viitoare;


 Realizarea unor parteneriate cu instituţii publice locale/regionale, care să 

deserveasca atât locuitorii comunei Movila Miresii cât şi pe cei din 
comunele învecinate;


 Asigurarea publicării informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii 

topografice, informaţii statistice privind economia locală şi regională, 
regulamentul de urbanism, planul de urbanism general şi planurile de 
urbanism zonal).
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 Realizarea unor parteneriate (asociaţii de dezvoltare intercomunitare), cu 

administraţiile locale din jur, în vederea accesării unor programe care să 
conducă la dezvoltarea întregii zone;



 

Viziunea strategiei 
 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Movila Miresii este realizată în 
contextul pregătirii unui nou ciclu strategic şi de programare a fondurilor europene 
pentru perioada 2014-2020. Acest context a generat actualizarea strategiilor de 
dezvoltare atât la nivel european şi naţional cât şi la nivel regional şi judeţean.  

Astfel în elaborarea strategiei de dezvoltare a comunei Movila Miresii 
pentru perioada 2014-2020 au fost luate în calcul toate demersurile strategice în 
curs sau recent încheiate la niveluri administrative superioare. Prezentul document 
conţine liniile programatice de dezvoltare atât a judeţului Braila cât şi a regiunii de 
dezvoltare sud-est.  

Strategia se aliniază de asemenea acordului de parteneriat propus de 
România pentru perioada de programare 2014-2020. Acordul de parteneriat susţine 
dezvoltarea durabilă şi echilibrată a mediului rural, promovând iniţiative ce ţin de 
dezvoltarea economiei şi a infrastructurii de bază.  

Toate documentele menţionate mai sus se subscriu documentelor strategice 
şi de politica publică la nivel european. Documentul cadru în acest sens este 
reprezentat de Strategia Europa 2020 care stabileşte un set de ţinte la nivel 
european şi specifice, pentru fiecare stat membru pentru a cuantifica progresul 
înregistrat de statele membre în cele 5 obiective ce ţin de ocuparea forţei de muncă, 
cercetare, educaţie, reducerea sărăciei şi energie/climă.  

Strategia de dezvoltare a comunei Movila Miresii se aliniază acestor ţinte 
prin măsurile ce ţin de dezvoltarea infrastructurii de bază, sprijinirea mediului de 
afaceri local, creşterea atractivităţii comunei, valorificarea energiei verzi şi 
întărirea capacităţii administrative. 
 

Obiective generale 

 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locale a comunei Movila 
Miresii sunt:  
 Asigurarea condiţilor pentru crearea unor activităţi rentabile în agricultură, zootehnie 

şi alte ramuri ale economiei;


 Acoperirea terenurilor neproductive şi a terenurilor degradate prin plantarea arborilor;
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 Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din 

Uniunea Europeana pe care România va trebui să le atingă în totalitate;


 Optimizarea sistemului de sănătate local;


 Asigurarea accesului neîngradit al populaţiei şi al consumatorilor economici la 
infrastructură (apă, canalizare, distribuţie gaze, căi de transport, telefonie);


 Ajustarea la standardele europene a şcolilor şi grădiniţelor;



 Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor 
sociale şi creşterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunităţi 
investiţionale.


 

În concluzie obiectivul general este dezvoltarea durabilă şi echilibrată a 
comunei Movila Miresii, prin integrarea aspectelor economice, sociale şi de 
mediu care vor contribui la valorificarea potenţialului comunei până în anul 
2020.  

Pentru atingerea obiectivului general s-au stalibit 6 direcţii prioritare de 
dezvoltare:   

Infrastructură şi utilităţi;   
Economie şi turism;  
Mediu;   
Învăţământ, sport, cultură şi culte;  
Sănătate şi asistenţă social;   
Administraţie publică locală. 

 

2.Obiective specifice 
 
 

O dată identificate direcţiile prioritare de dezvoltare ale comune Movila Miresii, s- 
 
a trecut la definirea obiectivelor specifice. 
 
a)Infrastructură şi utilităţi 

 

Transport 
 
 Modernizarea tuturor drumurilor comunale care prestează în folosul public nevoile 

curente ale locuitorilor şi activităţilor economice;


 Corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de mărfuri.


 

Utilităţi  

 Reabilitarea sistemului vechi de alimentare cu apă in toata comuna;
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 Înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi staţie de epurare;


 Extinderea retelei de energie electrica si a retelei de iluminat public;


 Dotările lucrărilor de interes public extinse pentru diversificarea serviciilor publice 
arondate spaţiului rural.



 

b)Economie şi turism 

 
 Sprijinirea şi promovarea unei industrii diversificate, mobile şi capabile să dea 

posibilitatea de împlinire profesională şi materială a locuitorilor comunei


Movila Miresii;


 Economie productivă de venit la bugetul local;


 Valorificarea potentialului turismului balnear;


 Constituirea unei industrii nepoluante şi durabile;


 Protejarea întreprinderilor mici care desfăşoară activităţi productive şi participă la 
dezvoltarea zonei;


 Promovarea şi susţinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea 

capitalului privat în zonă;


 Implementarea proiectelor pentru dezvoltarea zonelor turistice, agrement şi de 
petrecerea timpului liber.



 

c)Mediu  

 Prevenirea poluării şi păstrarea calităţii aerului;


 Informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri 
neamenajate;


 Folosirea echilibrată a resurselor de apă şi prevenirea poluării;


 Susţinerea şi informarea practicilor de agricultură ecologică;


 Înfiinţarea sistemului de epurare a apelor uzate;


 Înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apă şi a domeniului public;


 Organizarea mecanismelor de colectare selectivă a deşeurilor;


 Crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor;



 Acoperirea suprafeţelor degradate prin plantarea arborilor pentru prevenirea 
degradării terenurilor;



 Implementarea unui sistem de producere a energiei electrice prin metode alternative;


 Implementarea proiectelor de prevenire a riscurilor de calamităţi naturale.
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d)Învăţământ, sport, cultură şi culte  

 Accesul neîngrădit de implinire individuală prin educaţie;


 Accesul la un sistem educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul 
rural;


 Organizarea unei baze materiale capabile să mulţumească nevoile legate de actul 

educaţional;


 Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale;


 Crearea şanselor pentru reformarea persoanelor adulte;


 Instruirea şi transmiterea practicilor tradiţionale generaţiilor viitoare;


 Accesul transparent la sursele de informare tradiţionale şi moderne;


 Structura spaţiilor destinate activităţilor socio-culturale în concordanţă cu necesităţile 
şi mijloacele moderne;


 Asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării şi susţinerii activităţilor sportive în 

comună.


 

e)Sănătate şi asistenţă socială  

 Îmbunătăţirea in permanenta a serviciilor de asistenţă medicală;


 Oferirea unor servicii medicale de calitate către cetăţenii comunei Movila Miresii;


 Influenţarea în mod sistematizat şi organizat a populaţiei cu privire la 
accesarea serviciilor de sănătate la o perioada regulată de timp pentru 
prevenirea situaţiilor de urgenţă prin susţinerea şi promovarea modului de 
viaţă sănătos;


 Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele aflate în 

dificultate (minori, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi);


 Întărirea legăturilor dintre Administraţia Publică Locală şi societatea civilă pentru 
rezolvarea problemelor de interes comunitar.



 

f)Administraţie publică locală  

 Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale;


 Instruirea şi specializarea în permanenţă a personalului primăriei şi a celorlalte 
instituţii publice;


 Organizarea de condiţii atractive pentru tineri, atât pentru cei din comună cât şi pentru 

cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora în comună;
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 Crearea de facilităţi şi condiţii pentru familile de tineri;


 Încurajarea înfiinţării a unor suficiente de locuri de muncă în domenii variate de 
activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai;


 Crearea de posibilităţi pentru reconversia profesională în sectoarele importante de 

pe piaţa forţei de muncă;


 Dotarea administraţiei publice locale cu utilaje pentru situaţii de urgenţă.


 

3.Evaluarea implementării obiectivelor 

 

Proiectul de planificare strategică a comunei Movila Miresii trebuie să ia în 
considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor şi 
rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie să se bazeze pe elemente structurale serioase 
şi să fie realizată de grupuri specializate pe domenii de interes. Efortul de evaluare 
trebuie să ţină seama de caracteristicile comunităţii locale şi să aibă un caracter 
permanent (care să includă şi monitorizare nu doar evaluări finale). 
 

Poziţia evaluării în ciclul planificare-evaluare 

 

În ceea ce priveşte evaluarea nevoilor, pe măsură ce desfăşurăm o 
monitorizare a acestora apare necesitatea să acţionăm prin modificarea 
programului. Obţinem până la urmă un ciclu planificare-evaluare. În primă fază, 
cea de planificare, vorbim despre formularea unei probleme, conceptualizarea 
alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale acţiunii şi a implicaţiilor lor, 
evaluarea alternativelor şi selectarea celei mai bune urmată imediat de 
implementarea acesteia. A doua fază se referă la formularea obiectivelor, 
scopurilor şi ipotezelor programului, conceptualizarea şi operaţionalizarea 
componentelor principale ale evaluării: programul, participanţii, condiţiile şi 
măsurătorile, designul evaluării, detalierea modului în care vor fi coordonate aceste 
componente, analiza informaţiei şi utilizarea rezultatelor.  

Astfel, se propune realizarea unui plan de acţiune local pe baza evaluării 
nevoilor existente precum şi a analizei SWOT.  

Implementarea planului de acţiune se va realiza după identificarea tuturor 
nevoilor comunităţii pe fiecare domeniu strategic prin acţiuni asupra punctelor 
slabe şi eficientizarea oportunităţilor (date disponibile in analiza SWOT).  

Pentru implementarea strategiei se impune o analiză intermediară (odată la 2 
ani) pentru a identifica în ce măsura obiectivele propuse în planul de acţiune 
răspund nevoii de dezvoltare durabilă şi echilibrată a localităţii. Pe baza acestei 
analize se pot propune modificări ale Planului de Acţiune şi asupra modului de 
implementare a strategiei. 
 

118 



 
La încheierea perioadei de implementare a strategiei se va realiza o evaluare 

a Planului de Actiune locala orientata spre performanta planului si valoarea sa 
pentru comunitate. 
 

Etapele evaluării 
 

Un plan de actiune poate fi evaluat atunci când:  
o Scopurile şi obiectivele planului si informatiile necesare pentru evaluare sunt 

bine definite; 
o Scopurile şi obiectivele planului sunt plauzibile – corespund nevoilor de  

dezvoltare ale comunitatii; 
o Informaţiile necesare pot fi obţinute;  
o Beneficiarii evaluării au ajuns asupra unui acord asupra modului în care vor 

fi utilizate rezultatele acesteia.  
Forma de evaluare recomandată este aceea participativă, în care sunt 

implicate toate părţile ce iau parte la program (beneficiarii programului, 
administratia publica locala, partenerii şi finanţatorii programului).  

Planul de Acţiune Local poate fi evaluat prin elaborarea unor chestionare la 
care să răspundă atât reprezentanţii administraţiei publice locale cât şi populaţia 
comunei. Pe baza interpretării rezultatului acestor chestionare ne putem da seama 
de viabilitatea planului de acţiune propus. 
 

Indicatori ai programelor 

 

Indicatorii unui program pot fi definiţi drept orice valori care pot fi calculate 
sau măsurate şi care ne pot da informaţii despre gradul de succes al îndeplinirii 
obiectivelor unui program.  

Obiectivele sunt aşteptări exprimate în termeni cantitativi (de exemplu, se 
asteaptă o creştere economică anuală de 5%) iar indicatorii sunt măsuratori reale, 
sunt fapte (indicatorul creştere economică se măsoară la trecerea unui an de la 
anunţarea obiectivului; dacă este mai mare sau egal cu 5%, obiectivul a fost 
îndeplinit). Pot exista mai mulţi indicatori pentru fiecare obiectiv şi de aceea este 
foarte important ca indicatorii propuşi să fie cu adevărat cele mai bune măsuri ale 
îndeplinirii obiectivelor.  

Evaluarea programelor trebuie legată de efectele pe care şi le propune să le 
măsoare şi de obiectivele propuse.  

Indicatorii pot fi grupaţi în şapte mari categorii: beneficii sociale (BS), 
costuri sociale (CS), rezultate (R), beneficiile programului (BP), costurile 
programului (CP), outputuri (O) şi inputuri (I). 
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Aceşti indicatori vor fi folosiţi în toate evaluările propuse şi trebuie incluşi 

(în măsura posibilităţilor) în monitorizarea programelor. 
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PARTEA a IV- a : PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE 
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 

 
 
 

 

1.Consideraţii generale 

 

Planul Local de Acţiune - ca instrument de planificare şi implementare - 
conţine un set de măsuri şi acţiuni concrete, structurate pe domenii specifice, ce 
urmează a se aplica gradual, în scopul realizării obiectivelor de dezvoltare a 
comunei Movila Miresii. Termenul de realizare a Planului Local de Acţiune 
corespunde termenului de 7 ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de 
Dezvoltare Durabilă. 
 

2.Principii si conditii 

 

Planul Local de Acţiune se adresează comunităţii locale, drept pentru care 
măsurile, numărul acestora şi prioritizarea lor, precum şi mecanismele 
instituţionale de aplicare trebuie să ţină seama de interesele acestei comunităţi.  

În Planul Local de Acţiune orice măsură ce se concretizează într-un program, 
sub-program ori proiect va ţine cont de următoarele aspecte:  

concordanţa între ţintele fixate în programe, sub-programe, proiecte cu 
obiectivele generale cuprinse în Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă;  
existenţa unor resurse financiare limitate, care determină modalitatea de 
finanţare şi mecanismele juridice pe care se întemeiază un program, sub-
program sau proiect;  
evitarea efectului de evicţiune, având în vedere resursele limitate; autoritatea 
publică locală va evalua permanent oportunitatea realizării unei investiţii, nu 
numai în raport cu resursele sale financiare prezente, ci şi cu cele viitoare, 
dar şi cu opţiunile populaţiei, astfel încât să încurajeze responsabilitatea 
comunitară şi individuală, precum şi parteneriatul în realizarea unui proiect 
de dezvoltare locală;  
gradul de cunoaştere publică şi susţinere a unui proiect, prin diseminarea 
informaţiei în rândul comunităţii locale, care presupune existenţa 
mecanismului de dezbateri şi consultări publice;  
implicarea părţilor interesate în realizarea unui program, sub-program sau 
proiect;  
norme de reglementare versus norme de autoreglementare.  
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Autoritatea locală va avea în vedere că sunt situaţii în care organizaţiile non 

profit sau asociaţiile profesionale îşi pot fixa reguli pe baze voluntare, în situaţia 
realizării unui proiect fără intervenţia autorităţii publice prin reglementări. De 
aceea, este bine să se evite supra-reglementarea.  

Periodic, Planul Local de Acţiune va fi revizuit astfel încât ţintele fixate să 
ţină cont de evoluţia macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel 
regional şi local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la 
implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja 
de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică, având în 
vedere că pe măsură ce se înaintează în timp variabilele economice ce trebuie luate 
în calcul la o prognoză economică se multiplică. Din acest motiv specialiştii 
recomandă ca Planul Local de Acţiune să fie revizuit odată la 2 ani, chiar dacă este 
proiectat pentru 7 ani. 
 

3. Întărirea capacităţii instituţionale a primăriei 
 

Managementul resurselor umane 

 

1. Creşterea nivelului de pregătire profesional:  
 

identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de training şi 
instruire; corelarea necesităţilor cu potenţialul uman existent; 
identificarea unui sistem de training permanent.  

 

2. Utilizarea eficientă a resurselor umane:  
 

identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului; 
pregătirea realizată conform ROF-ului;   
personalul să lucreze în domenii de activitate bine 
definite; actualizarea permanentă a fişei postului.  

 

3. Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale:  
 

conştientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat;  
functionarea sistemului instituţional să fie transparent pentru fiecare angajat; 
acordarea unor stimulente financiare în funcţie de eficienţa activităţii 
depuse.  
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4. Îmbunătăţirea politicilor de personal şi de conducere:  
 

îmbunătăţirea colaborării dintre birourile, serviciile şi direcţiile 
primăriei; reînnoirea politicilor de funcţionare a birourilor;  
evaluarea trimestrială a tuturor angajaţilor din primărie. 

 

5. Legislaţie şi regulamente:  
 

realizarea compatibilităţii instituţionale cu UE;   
armonizarea capacităţii instituţionale şi a structurilor de implementare pentru 
preluarea legislaţiei comunitare;  

 reglementări locale clare pentru ordine publică şi norme locale pentru 
regulile de convieţuire: 

-Regulamentul de Organizare şi Functionare a aparatului propriu;  
-Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă 

Socială;  
-Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Confort 

Urban;  
-Regulamentul de Ordine Publică;  
-Regulamentul privind înfiinţarea şi funcţionarea oborului de animale; 
-Regulamentul de gestionare privind creşterea animalelor de  

companie şi a câinilor comunitari; 
 

Strategii, politici, planuri 
 

Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean:  
serviciul public în folosul cetăţeanului;   
eliminarea blocajelor birocratice cu care se confruntă cetăţenii şi 
agenţii economici;  

 consolidarea şi lărgirea cadrului de participare a societăţii civile la 
procesul decizional;   
elaborarea unei strategii de comunicare operativă cu 
cetăţenii; fondarea unui sistem de management al calităţii.  

 

Elaborarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice: 
funcţionarii publici din administraţia locală urmează anual cursuri de formare 
organizate de instituţii specializate, pe domenii specifice: 

 organizarea activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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impozite şi taxe locale;  
concepte privind integrarea europeană şi dezvoltarea 
regională; resurse umane în administraţia publică; achiziţii 
publice;   
protecţia socială în România; managementul 
proiectelor cu finanţare UE.

 
 

Probleme financiare:  
gestionarea cât mai eficientă a banului public;  
ridicarea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale; 
creşterea veniturilor prin proiecte şi programe cu finanţare 
nerambursabilă; 
managementul informaţiilor;  
corelarea şi integrarea bazelor de date d
instituţie; analiza nevoilor în domeniul software.

 

4. Strategii de dezvoltare – scenarii
 

Contextul internaţional ales pentru trasarea scenariilor de dezvoltare a 
comunei Movila Miresii este definit de (1) aderarea României la Uniunea 
Europeană la 1 ianuarie 2007 şi aplicarea modelelor europene de dezvoltare 
socială, economică şi de mediu, şi (2) opţiunea faţă de modelul de dezvoltare 
durabilă.  

În ceea ce priveşte contextul naţional, s
dezvoltare trasate de strategiile de 

 scenariul “optimist” în domeniul social, respectiv reforme sociale bine 
articulate, politici active de dezvoltare socială, repunerea în drepturi, 
în ordinea fireasca, a actorilor sociali (inclusiv societatea 

 prognoze de dezvoltare economică: în ipoteza că se vor aplica politici 
pro-active de stimulare a ocupării forţei de muncă, de creştere a 
investiţiilor şi de accelerare a inovării, simulările realizate pun în 
evidenţă faptul că se pot atinge rate 
ului de peste 5%, cu condiţia menţinerii unei rate a investiţiilor care să 
nu scadă sub 25% din PIB;

 necesitatea integrării politicilor de mediu în politicile economice şi 
sociale (politici economice, politici agricole, tran
regională, mediu urban, mediul rural, etc.).

 

 

şi taxe locale; 
concepte privind integrarea europeană şi dezvoltarea 
regională; resurse umane în administraţia publică; achiziţii 

protecţia socială în România; managementul 
proiectelor cu finanţare UE. 

cât mai eficientă a banului public; 

ridicarea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale; 
creşterea veniturilor prin proiecte şi programe cu finanţare 
nerambursabilă; 
managementul informaţiilor; 
corelarea şi integrarea bazelor de date din 
instituţie; analiza nevoilor în domeniul software. 

scenarii 

Contextul internaţional ales pentru trasarea scenariilor de dezvoltare a 
comunei Movila Miresii este definit de (1) aderarea României la Uniunea 

nuarie 2007 şi aplicarea modelelor europene de dezvoltare 
socială, economică şi de mediu, şi (2) opţiunea faţă de modelul de dezvoltare 

În ceea ce priveşte contextul naţional, s-a ţinut seama de scenariile de 
dezvoltare trasate de strategiile de dezvoltare durabilă pe termen lung, astfel:

scenariul “optimist” în domeniul social, respectiv reforme sociale bine 
articulate, politici active de dezvoltare socială, repunerea în drepturi, 
în ordinea fireasca, a actorilor sociali (inclusiv societatea 

prognoze de dezvoltare economică: în ipoteza că se vor aplica politici 
active de stimulare a ocupării forţei de muncă, de creştere a 

investiţiilor şi de accelerare a inovării, simulările realizate pun în 
evidenţă faptul că se pot atinge rate de creştere anuală medie a PIB
ului de peste 5%, cu condiţia menţinerii unei rate a investiţiilor care să 
nu scadă sub 25% din PIB;



necesitatea integrării politicilor de mediu în politicile economice şi 
sociale (politici economice, politici agricole, transporturi, dezvoltare 
regională, mediu urban, mediul rural, etc.).
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regională; resurse umane în administraţia publică; achiziţii 

ridicarea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale; 
creşterea veniturilor prin proiecte şi programe cu finanţare 

Contextul internaţional ales pentru trasarea scenariilor de dezvoltare a 
comunei Movila Miresii este definit de (1) aderarea României la Uniunea 

nuarie 2007 şi aplicarea modelelor europene de dezvoltare 
socială, economică şi de mediu, şi (2) opţiunea faţă de modelul de dezvoltare 

a ţinut seama de scenariile de 
dezvoltare durabilă pe termen lung, astfel: 

scenariul “optimist” în domeniul social, respectiv reforme sociale bine 
articulate, politici active de dezvoltare socială, repunerea în drepturi, 
în ordinea fireasca, a actorilor sociali (inclusiv societatea civilă);



prognoze de dezvoltare economică: în ipoteza că se vor aplica politici 
active de stimulare a ocupării forţei de muncă, de creştere a 

investiţiilor şi de accelerare a inovării, simulările realizate pun în 
de creştere anuală medie a PIB-

ului de peste 5%, cu condiţia menţinerii unei rate a investiţiilor care să 

necesitatea integrării politicilor de mediu în politicile economice şi 
sporturi, dezvoltare 



 
Contextul local a fost absorbit prin intermediul informaţiilor oferite de 

analiza SWOT.  
Analiza SWOT confirmă o serie de avantaje competitive pentru comuna 

Movila Miresii, pe care se bazează scenariile de dezvoltare, cum ar fi aspectele 
demografice: populaţia se află într-o uşoara creştere, echilibrată în ceea ce priveşte 
repartiţia pe sexe şi grupe de vârsta şi cu un spor pozitiv al populaţiei în ultimii ani, 
accesul la resurse naturale importante, accesul la cai de comunicaţie, politici locale 
de îmbunătăţire a calităţii vieţii în lucru şi cu surse de finanţare în curs de 
identificare, politici sociale locale de stimulare a reţinerii a tinerilor, sistem 
competitiv de învăţământ, mediu de afaceri dinamic în raport cu tendinţele 
regionale, identitate culturalo-istorică puternică. Problemele care trebuie 
ameliorate sau eliminate progresiv sunt de naturi diferite, de la lipsa diversificării 
economiei locale, egalitate de şanse redusă, localizarea pe terenuri dificile ca 
topografie şi morfologie, până la dependenţa socio-economică faţă de evoluţia 
agriculturii şi schimbărilor climatice.  

Protecţia factorilor de mediu este, de asemenea, un element de 
competitivitate locală datorită aplicării normelor europene care a modelat în ultimii 
ani preocupare şi constiinţa la nivel de instituţii, agenţi economici şi comunitate 
locală.  

Pentru comuna Movila Miresii au fost identificate următoarele trei scenarii de 
dezvoltare locală: 
 

A. SCENARIUL DEZVOLTĂRII INERŢIALE 

 

Scenariul dezvoltării inerţiale este scenariul în care sunt preluate şi 
continuate tendinţele şi modelul de dezvoltare din ultimii 20 ani. Acest model 
subordonează dezvoltarea locală a comunei, evoluţiei agriculturii, concentrând 
activitatea economică pe acest domeniu cu câteva derivate în servicii, agricultură şi 
zootehnie sau comerţ. Instituţia de administraţie publică locală va continua 
organizarea şi pregătirea resurselor umane necesare, pe de o parte, bunei 
desfăşurări interne a activităţii iar pe de altă parte, exploatarea într-o mai bună 
formă a rezervelor naturale în perioada 2014-2020. Acest lucru va genera o 
creştere importantă a numărului de resurse umane ocupate în sectoare de activitate 
diferite de cele existente acum, ca de exemplu cel al construcţiilor, dintre acesţia o 
parte însemnată se va stabili în comună, ca oportunitate de dezvoltare familială sau 
personală. Evoluţia favorabilă a exploataţiilor agricole private din zonă va 
determina o presiune socială asupra micilor producători care încă mai practică 
agricultura de subzistenţă. Astfel organizarea acestora în societăţi sau asociaţii 
agricole, care să le promoveze produsele precum şi consilierea lor pentru a accesa 
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fonduri nerambursabile ar putea genera crearea unei pături de mici întreprinzători 
cu o stabilitate mai mare la evoluţiile economice zonale. Ritmul transformărilor 
sociale, a sporirii egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi a integrării grupurilor 
defavorizate va rămâne lent, datorită păstrării structurii cererii de forţă de muncă 
actuale . 
 

B. SCENARIUL DEZVOLTĂRII ALTERNATIVE 

 

Scenariul dezvoltării alternative este un scenariu care mizează exclusiv pe 
dezvoltarea bazată pe diversificarea sectoarelor şi activităţilor economice 
neconexate la evoluţia agriculturii. Resursele naturale şi istorice vor fi intens 
valorificate respectând principiile de sustenabilitate, declaşându-se astfel o 
orientare locală către producţie industrială şi industria alimentară, servicii conexe, 
comerţ, meşteşuguri tradiţionale, etc. Această orientare va diversifica cererea de 
forţă de muncă locală şi va crea o bază pentru egalizarea şanselor între femei şi 
bărbaţi; va determina apariţia sau introducerea de noi specializări profesionale.  

Posibilitatea aplicării acestui scenariu depinde de o serie de motive: 
 aşezarea comunei la o distanţă mică faţă de polul urban Braila;


 existenţa unei infrastructuri dezvoltate;


 existenţa unei politici de atracţie a investitorilor prin facilităţi fiscale;



 implicarea autorităţilor locale pentru a facilita investitorilor un acces mai 
uşor la infrastructura de bază (apă, drumuri, curent electric, internet). 
Concentrarea şi sprijinirea dezvoltării sectoarelor slab dezvoltate sau total


 
inexistente, va consuma resursele locale pe termen mediu spre lung, dezavantajând 
sectoarele care generează în momentul de faţă cea mai mare cerere de forţă de 
muncă, care reprezintă baza principală de impozitare şi forţa motrice a comunei. 
Perioada de suprapunere între apariţia şi dezvoltarea sectoarelor alternative şi 
sectoarele existente (agricultură şi zootehnie) este totală, ceea ce va determina un 
dezechilibru de înţelegere şi de integrare comunitară, ulterior o scindare a 
comunităţii, cu repercusiuni în plan social şi economic, în sprijinirea politicilor 
locale de dezvoltare. Integrarea României în Uniunea Europeană, prin consecinţa 
de liberă circulaţie a bunurilor şi serviciilor va afecta piaţa locală şi prin urmare 
vor fi necesare măsuri de prevenire şi protecţie a sectoarelor emergente la nivel 
local. 
 

C. SCENARIUL DEZVOLTĂRII COMPUSE 

 

Scenariul dezvoltării compuse este un scenariu care combină cele două 
scenarii anterioare, inerţial şi alternativ, în scopul valorificării tuturor elementelor 
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pozitive caracteristice comunei Movila Miresii şi resurse naturale şi umane cu 
potenţial important de dezvoltare. Acest scenariu propune promovarea şi sprijinirea 
dezvoltării conexate: agricultură şi zootehnie, în acelaşi timp pregătind 
comunitatea pentru reţinerea resurselor umane implicate, prin diversificare 
economică şi un grad sporit de cuprindere a forţei de muncă. Faţă de perioada 
planificată, acţiunile se vor concentra iniţial pe sprijinirea eforturilor în dezvoltarea 
agricolă şi zootehnică a zonei, urmând ca resursele să fie direcţionate treptat către 
diversificare şi valorificarea durabilă a resurselor locale, astfel încât la expirarea 
perioadei de planificare comuna Movila Miresii să ofere locuri de muncă în 
sectoare economice mai puţin explorate în ultimul deceniu, cu oferte importante 
pentru grupurile dezavantajate locale, pregătite profesional la nivelul cererii. 
Dezvoltarea treptată a noilor sectoare va permite atenuarea şocului datorat 
deschiderii graniţelor, şoc care se simte prepoderent în primii doi ani de la aderare. 
Populaţia de agenţi economici stabili va creşte şi se va diversifica, la fel ca şi baza 
de impozitare locală. Abordarea compusă va conduce la apariţia de noi subiecte de 
mediu, legate de noile sectoare, precum şi la noi presiuni de ordin social, datorită 
cuprinderii sporite a forţei de muncă.  

Comune pentru toate cele trei scenarii de dezvoltare sunt următoarele 
presupuneri care determină baza locală de referinţă pentru scenarii şi care sunt în 
concordanţă cu voinţa politică locală: proiectele locale, sursele de finanţare 
identificate sau în curs de identificare şi strategiile naţionale de îmbunănăţire a 
calităţii vieţii: 
 Condiţiile de locuit se vor îmbunătăţi;



 Terenurile disponibile pentru dezvoltare sunt de dimensiuni mici în vatra 
comunei, aflate în domeniul public sau privat al Primăriei Movila Miresii 
sau în proprietate privată. Terenuri de dimensiuni medii/mari de găsesc în 
zonele limitrofe comunei;


 Sistemele de apă-canal vor acoperi la standarde bune şi foarte bune, zonele 

de locuit integral şi zonele propuse pentru dezvoltarea investiţiilor din 
trunchiul principal al comunei, trunchiurile izolate continuând să fie 
asigurate la standarde prin soluţii specific,


 Spaţiile verzi, spaţiile deschise şi zonele de recreere se vor extinde;



 Finanţarea dezvoltării locale din bugetul local va rămâne ridicată şi constantă prin 
raport cu veniturile la bugetul local;



 Nivelul şi ritmul de creştere economică, a produsului intern brut şi al altor 
indicatori care exprimă creşterea calităţii vieţii în comuna Movila Miresii 
vor urmări modelul de creştere la nivel judeţean şi regional.



In concluzie cele 3 scenarii analizate pot fi sintetizate astfel:
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 Scenariul dezvoltarii inertiale – se pune accent doar pe sustinerea si 

dezvoltarea agriculturii ca si activitate principala generatoare de 
valoare adaugata;


 Scenariul dezvoltarii alternative – se propune sustinerea si dezvoltarea doar 

a sectoarelor non-agricole;


 Scenariul dezvoltarii compuse – presupune dezvoltarea comunitatii


 
prin sustinerea atat a agriculturii cat si a sectoarelor economice non-
agricole.  

Scenariul de referinţă recomandat este scenariul C – Scenariul dezvoltării 
compuse, care va permite dezvoltarea durabila si echilibrata a comunei Movila 
Miresii prin valorificarea atat a potentialului uman cat si a resurselor naturale. 
 

5. Analiza SWOT 

 

Strategia de dezvoltare a comunei Movila Miresii nu se poate realiza fără o 
atentă analiză SWOT.  

Primaria comunei Movila Miresii, trebuie să îşi însuşească şi să promoveze o 
viziune strategica în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea 
viziuni duce la o activitate administrativă dezorganizată, în cadrul căreia se pot rata 
oportunităţi şi se pot consuma iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională 
a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci 
când fac parte dintr-un cadru închegat şi când există o coordonare la nivel 
strategic.  

Procesul de planificare strategică (PPS) are ca scop definirea reperelor 
strategice de dezvoltare a comunei pe o perioada de 7 ani. Etapele metodologice 
principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, 
stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a 
domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic.  

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, 
implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea 
demersului.  

Pentru a da roade, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la 
nivelul administraţiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate 
nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul 
comunei.  

Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării 
strategice pentru identificarea priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de 
realizare a strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie să dea raspunsul 
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la întrebarea „Unde suntem?”, aceasta implicând analiza mediului intern al 
comunei şi mediul extern general şi specific.  

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este 
descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 
(oportunităţi), Threats (ameninţări).  

Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund 
necesităţilor de dezvoltare a comunei Movila Miresii, în cadrul limitărilor impuse 
de resursele locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea 
Europeană susţine politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei 
de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020.  

Punctele tari şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi 
de modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre 
mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă sunt factori asupra cărora 
zona în general nu are nici un control. Analiza SWOT ia în considerare 
organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice.  

Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor aparea din "punctele tari" şi 
"punctele slabe" ale comunei.  

Amenintarile pot fi concrete sau potenţiale. Întrebări cheie care îndruma 
analiza strategică:  
 

CE PUTEM FACE?   CE AM PUTEA FACE 
(Punctele forte si punctele slabe)   (Oportunitati si amenintari) 

     
      

STRATEGIE 

 
CE VREM SA FACEM? 

(Valorile comunei si locuitorilor ei)  CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA FACEM? 
(Dorintele locuitorilor comunei) 

 
   Rafinare ulterioara   
       

       

 CE RESURSE SI POTENTIAL   CE OPORTUNITATI PUTEM  
 VREM SA DEZVOLTAM?   FRUCTIFICA?  
       
       

 
STRATEGIE 

 

 CE TREBUIE SA NE PREOCUPE?  CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTAR ILE 
   LOCITORILOR COMUNEI? 
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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:  
 

COMUNA 
MOVILA MIRESII 

 
 

1.Dezvoltare 2. Dezvoltare 3.Cresterea 

economica infrastructura atractivitatii  
 
 
 

Creare locuri de 
munca

 Competitivitate Cultural  
 

 

Programe de  
formare Confort social Agrement profesionala 

 

 

Viaţa economică a comunei Movila Miresii, 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 valoarea investiţie/efecte economico-financiare produse;


 raportul valoare investiţie/numărul beneficiarilor.


 
Un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei il constituie 

facilităţile culturale şi de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere 
comuna Movila Miresii, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie 
îmbunătăţit. Complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a 
comunei. 

 

Analiza SWOT 

Resurse umane 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Populaţia comunei în număr de  4051 -Îmbătrânirea populaţiei; 

persoane, din care 1001 până în 18 ani şi -Număr relativ mare  al persoanelor în  
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424 peste 70 ani;     vârstă;    
-Populaţia activă 2626 persoane;   -Inexistenţa unui centru de asistenţă şi 

-Ospitalitate recunoscută a locuitorilor; informare rurală;   
-Rată redusă a infractionalităţii;   -Adaptarea lentă a populaţiei mature şi 

-Forţă de muncă relativ ieftină;   vârstnice  la  schimbările  şi  provocările 

-Un număr de tineri cu studii liceale şi lumii actuale;    
superioare;      -Migrarea   persoanelor   cu   pregătire 

-Disponibilitate  de  angajare  în  diferite superioară în special spre mediul urban 

meserii;      şi străinătate;    
-Dorinţa populaţiei de a avea locuri de -Capacitate financiară relativ scăzută a 

muncă pe teritoriul comunei.   locuitorilor.    
OPORTUNITĂŢI   AMENINŢĂRI  

-Dezvoltare   personală   şi   pregătire -Menţinerea tendinţelor de migrare către 

profesională  ridicată  ţinând  cont  de centrele urbane în special a populaţiei 

relativa  apropierea  faţă  de  municipiul tinere;    
Braila;      -Accentuarea procesului de îmbătrânire 

-Existenţa   unor   reglementări   care în mediul rural;   
stipulează   acordarea   de   facilităţi   a -Creşterea somajului în rândul 
angajatorilor care creează noi locuri de absolvenţilor de liceu;   
muncă;      -Creşterea ponderii muncii la negru cu 

-Creşterea  nivelului  de  calificare  prin efecte  negative  asupra  pieţei  muncii, 
participare  la  programe  de  pregătire economiei locale şi asistenţei sociale în 

profesională derulate în cadrul perspectivă;    
proiectelor finanţate prin Programul -Estomparea tradiţiilor locale odată cu 

Operational Capital Uman;    trecerea timpului.   
-Modificarea mentalităţii persoanelor    
disponibilizate,   prin abordarea de    
atitudini active pe piaţa muncii (căutarea     
unui   loc   de   muncă,   reconversie     
profesională);         
-Implicarea autorităţii locale în    
problemele comunităţii în vederea    
identificării de soluţii financiare.       
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Analiza SWOT 

Agricultura  
 

  PUNCTE TARI   PUNCTE SLABE   
 -Tradiţie în domeniul agriculturii;  -Infrastructura nedezvoltată;   
 -Resursă   calificată   de   muncă   în -Locuitorii  care  exploatează  terenurile  
 domeniul agricol;  dispun de resurse financiare limitate;   
 -Potenţial  de  dezvoltare  în  domeniul -Pozitie geografica nefavorabila;   
 zootehnic;   -Lipsa  certificării  calităţii  produselor  
 -Existenţa   suprafeţelor   de   teren   în locale  în  conformitate  cu  standardele  
 folosinţă;   Uniunii Europene;    
 -Potenţial semnificativ pentru -Lipsa formelor asociative ale  
 agricultura ecologică;  agricultorilor;    
 -Existenţa micilor producători agricoli, -Activităţile de creştere a animalelor în  
 şi asociaţiilor agricole specializate. gospodării sunt în scădere;   
    -Lipsa   unui   centru   de   însămânţare  
    artificial a animalelor;    
    -Inexistenţa  unui  plan  de  dezvoltare  
    economică  care  să  cuprindă  domeniul  
    agricol.      
 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI   
 -Utilizarea  programelor  de  finanţare -Randamente scăzute în agricultură;  
 alocate de către UE;  -Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei;  
 -Asocierea Unităţii Administrativ -Depopularea satelor;    
 Teritoriale în  cadrul unui  Grup  de -Legislaţie instabilă în domeniul agricol;  
 Acţiune Locală;  -Migrarea tineretului cu studii  
 -Colaborarea cu organizaţii superioare  şi  lipsa  de  interes  pentru  
 neguvernamentale  care au  capacitatea agricultură;     
 să atragă fonduri extra bugetare; -Preţuri ridicate pentru achiziţionarea de  
 -Interesul  investitorilor  în  dezvoltarea maşini şi utilaje agricole;    
 durabilă a zonei;  -Lipsa unor facilităţi privind acordarea  
 -Existenţa proiectelor şi programelor de unor  credite  cu  dobândă  redusă,  a  
 mediu;   garanţiilor şi a perioadelor de graţie.  
 -Cooperarea  între  producători  agricoli      
 locali  şi  agenţi  economici  activi  în      
 domeniul industriei alimentare;      
 -Cadrul    legislativ    propice    pentru      
 stimularea  tinerilor  calificaţi  de  a  se      
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stabili în mediul rural; 
-Tendinţa diversificării serviciilor în 

domeniul agricol;  
-Posibilitatea înfiinţării de culturi cu 

valoare ridicată. 
 

Analiza SWOT  

Infrastructura  
 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  
-Existenţa  unei  bune  infrastructuri  de -Nu   există reţea   centralizată   de  
transport  –  comuna  este  tranzitată  de canalizare şi staţie de epurare;  
drumul judeţean DN22 si DJ202B;  -Nu   există   reţea   centralizată   de  
-Existenţa unei infrastructuri a drumurilor alimentare cu gaze naturale;  
interioare;  -Posibilităţi   financiare   reduse   ale  
-Infrastructuradecomunicaţie IT, localnicilor pentru reabilitarea  
telefonie fixă şi mobilă ;  clădirilor;    
-Existenţa reţelei de alimentare cu energie -Lipsa unui sistem de preluare a apelor  
electrică;  pluviale;    
-Existenţa   sistemului   centralizat   de -Lipsa trotuarelor pentru pietoni;  
alimentare cu apă;  -Lipsa    unuisistem    videode  
-Distanţa relativ mică faţă de municipiul supraveghere stradală şi a instituţiilor  
Braila.  publice;    

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI   
-Existenţa  programelor  de  infrastructură -Apariţia   de   disfunctionalităţi   în  
finanţate din fondurile UE; implementarea proiectelor de 
-Posibilitatea   atragerii   de   fonduri   în infrastructură;    
vederea  dezvoltării  infrastructurii,  şi  a -Costul   ridicat   a   documentaţiilor  
extinderii şi înfiinţării utilităţilor publice; preliminare poate împiedica accesarea  
-Fonduri guvernamentale pentru programe fondurilor europene;   
de infrastructura; -Birocratia   romaneasca   si   costuri  
-Master  Planul  de  Mediu  al  judetului ridicate pentru demararea si 
Braila; implementarea proiectelor.   
-Deschiderea administraţiei publice locale      
pentru implementarea de proiecte;      
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Analiza SWOT 

Economic  
 

PUNCTE TARI   PUNCTE SLABE  
-Existenţa unei infrastructuri convenabile  -Forţă de muncă nespecializată;  
de comunicaţii şi IT ;   -Capacitatea  redusă  a  administraţiei  
-Amplasare  teritorială  favorabilă  faţă  de  pentru   susţinerea   proiectelor   de  
municipiul Braila;   investiţie în resursa umană şi a celor  
-Existenţa forţei de muncă disponibilă în  de dezvoltare locală;  
comună;    -Interes scăzut al agenţilor economici  
-Diversitatea domeniilor economice  locali pentru formarea profesională a  
reprezentate   de   către   micii   agenţi  angajaţilor;  
economici;    -Numărul   redus   al   investitorilor  
-Existenta unui targ.   străini;  

    -Inexistenţa  unei  strategii  în  ceea  ce  
    priveşte stimularea înfiinţării de IMM-  
    uri,  
    promovarea insuficienta a produselor  
    locale;  
    -Lipsa   de   motivare   a   locuitorilor  
    comunei de a se angaja;  
    -Scăderea  constantă  a  cerererii  şi  
    oferte de servicii în plan local;  
    -Inexistenţa pieţei de materii prime şi a  
    celei de desfacere a produselor pe raza  
    comunei;  
    -Lipsa  unui  agent  economic  local  
    specializat  în  strategii  de  marketing  
    care să acorde consultanţă în domeniu  
    pentru agenţii economici.   
OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI   
-Programe    finanţate    dinFondurile  -Legislaţie în continuă schimbare;  
Europene  pentru  calificare,  recalificare,  -Politica nefavorabilă pentru  
specializare în diverse meserii;  dezvoltarea afacerilor;   
-Oportunităţi  de  finanţare  a  agenţilor  -Caracterul  preponderant  agricol  al  
economici locali;  zonei;    
-Oportunităţi   de   finanţare   în   cadrul  -Riscul de inundaţii în zonă;   
grupului de Acţiune Local;  -Criza economică mondială;   
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-Cofinanţarea din resurse guvernamentale -Adaptabilitate  scăzută  la  schimbare 

a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii atât a mediului privat cât şi a forţei de 

rurale  şi  a  activităţilor  generatoare  de muncă; 
venit; -Capacitate    redusă    de    susţinere 

-Diversificarea activităţilor economice în financiară; 
special în sectorul serviciilor; -Existenţa agriculturii de subzistenţă; 
-Promovarea   şi   stimularea   formelor -Condiţiile UE dificil de îndeplinit de 

asociative; către agenţii economici autohtoni ; 

-Utilizarea   tehnologiilor   noi   în   toate -Insuficientă   pregătire   în   vederea 

domeniile; accesării  şi  implementării  proiectelor 

-Posibilitatea  înfiinţării  unei  baze  de europene. 
agrement.  

 

Analiza SWOT  

Educaţie, cultură, social 

5.1 Educaţie 

 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE   
-Structura  organizatorică  a  şcolii  şi  a -Politica educaţională slabă;  
grădiniţelor este corespunzătoare la nivelul -Imposibilitatea   formării   la   nivel 

comunei;   liceal;    
-Existenţa  unui  management  responsabil -Familiile  elevilor  nu  sunt  implicate 

cu implicare directă;  suficient în educaţie;   
-Comunicare formală şi informală bună; -Motivaţia   cadrelor   didactice   este 

-Monitorizarea activităţii de formare este relativ scazută;   
corespunzătoare şi urmăreşte cunoaşterea -Stare materială precară şi nivel scăzut 

culturii organizaţionale a şcolii;  de cultură şi instruire a unor familii;  
-Existenţa personalului didactic -Accesul  dificil  din  punct  de  vedere 

specializat;   material la activităţile de 

-Existenţa  unui  număr  suficient  de  elevi perfecţionare;   
care   să   asigure   funcţionarea   tuturor -Inexistenţa unui centru de tip after- 

structurilor şcolare;  school;    
-Existenţa relaţiilor interpersonale;  -Fonduri insuficiente pentru premierea 

-Situaţia  generală  la  învăţătură  prezintă performanţei şcolare;  
rezultate bune;   -Manuale şcolare insuficiente;  
-Puţine tendinţe de abandon şcolar; -Material didactic insuficient.  
-Spaţii şcolare adecvate atât în şcoală cât     
şi în grădiniţe;       
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-Traditie in cadrul scolii inchise de arta si 
meserii;     
-Obiective  propuse  în  conformitate  cu  
nevoile de formare;    
-Existenţa în şcoală a cercurilor şcolare;   

    
OPORTUNITĂŢI   AMENINŢĂRI 

-Existenţa fondurilor europene şi -Incoerenţa politicilor educaţionale la 

guvernamentale    pentru sistemul de nivel educaţional; 

educaţie;    -Schimbările prea dese de strategie în 

-Elevii şi familiile acestora sunt pregătite cadrul sistemului de învăţământ; 
pentru schimbarea modului de abordare a -Motivarea morală şi salarială nu ajută 

procesului instructiv-educativ;  cadrul didactic în activitate; 
-Şcoala oferă un grad ridicat de siguranţă a -Programe şcolare prea încărcate; 

elevilor;    -Scăderea   nivelului   de   trai   elevi, 
-Existenţa reţelei de internet.  profesori, părinţi; 

    -Creşterea  numărului  de  şomeri  în 

    rândul părinţilor; 
    -Lipsa  de  experienţă  şi  de  sprijin 

    pentru   elaborarea   de   proiecte   de 

    finanţare; 
    -Slaba  motivaţie  a  elevilor  pentru 

    învăţătură; 
    -Migraţia  copiilor  de  grădiniţă  spre 

    oraş la grupe cu program prelungit; 

    -Migrarea cadrelor didactice; 
    -Impactul nociv şi emoţionant al unor 

    emisiuni TV; 
    -Existenţa pe piaţă a unor jocuri foarte 

    violente. 
     

 

Analiza SWOT 

5.2 Cultura, culte, activitati sportiv – recreative 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Existenta a doua Camine Culturale in -Slaba dotare a caminului cultural; 
satele Movila Miresii si Tepes Voda; -Participarea  scazuta  a  populatiei  la 
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-Existenta a unui monumente istorice;  activitati culturale; 

-Existenta  a  3  biserici  ortodoxe  cu -Posibilitati  financiare  reduse  pentru 

cimitire    aferente    in    fiecare    sat promovarea   obiectivelor   de   interes 

component;     cultural; 
-Existenta unei biblioteci comunale;  -Inexistenta  unui  Camin  Cultural  in 

-Sala de sport pe langa scoala   satul Esna; 
gimnaziala din localitatea Movila  -Imbatranirea populatiei active; 

Miresii.      -Inexistenta  unui  teren  de  fotbal  la 

      standarde; 
      -Inexistenta unui parc de agrement si a 

      unei zone de joaca pentru copii ; 

      -Participare nesemnificativa a populatiei 

      la activitati care privesc propriile traditii 

      si obiceiuri ; 
      -Lipsa unei trupe de teatru pentru copii 

      si tineret; 
      -Lipsa   unui   club   al   persoanelor 

      varstnice. 
OPORTUNITATI    AMENINTARI 

-Stimularea creativitatii si initiativitatii -Finantare  insuficienta  a  activitatilor 

locale    prin revigorarea traditiilor culturale; 
cultural-artistice;    -Subfinantarea achizitiilor de carte; 

-Existenta  surselor  de  finantare  pentru -Calamitati naturale. 
conservarea si modernizarea 
obiectivelor;      
-Programe de infratire cu alte localitati;  
-Dezvoltarea unor proiecte in domeniul  
cultural precum organizarea de 
festivaluri, expozitii, artisti populari, 
etc;       
-Constientizarea populatiei despre rolul  
si importanta culturii nationale si locale;  
-Parteneriate   cu   institutii   culturale,  
judetene,   nationale   si   europene   in  
vederea  cunoasterii  si  promovarii  in  
domeniu;       
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Analiza SWOT 

5.3 Servicii sociale  
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE     
-Pondere mare a populatiei cu nevoi de -Personal insuficient in structurile de  
asistare; resort ale administratiei publice locale;  
-Informare  operativa  cu  privire  la  toate -Inexistenta unui  centru de tip  after-  
formele de ajutor de stat; school;      
-Administratia  locala  asigura  serviciile -Inexistenta unui centru de zi pentru  
minimale pentru protectie sociala; persoane varstnice;     
-Exista   serviciul   public   de   asistenta -Perceptia gresita a scopului asistentei  
sociala in cadrul caruia functioneaza un sociale din partea populatiei;    
centru de zi pentru copii. -Inexistenta   unor   servicii   speciale  

 adresate persoanelor varstnice;    
 -Lipsa spiritului civic si de  
 voluntariat ;     
 -Inexistenta unui centru social si a unei  
 gradinite cu program prelungit.     
OPORTUNITATI AMENINTARI  
-Construirea si dotarea unui centru de zi -Migratia   continua   a   persoanelor  
pentru batrani; active a condus la aparitia fenomenului  
-Construirea si dotarea unui centru de tip in care copii sunt in grija rudelor;  
after-school pentru copii; -Costurile ridicate genereaza dificultati  
-Existenta la nivel national a programelor in  dotarea  diverselor  obiective  de  
de asistenta sociala; asistenta sociala;  
-Posibilitatea infiintarii unui magazin de -Sistemul    de    ajutor   social   nu  
tip economat. incurajeaza reintegrarea activa.   

 

Analiza SWOT 

Sanatate 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Existenta    si    buna    functionare    a -Lipsa  unui  centru  medical  dotat  cu 

cabinetelor  individuale  de  medicina  de aparatura  care  sa  permita  efectuarea 

familie   care   acopera   toata   populatia analizelor medicale; 
comunei; -Dotarea  insuficienta  a  cabinetului 

-Profesionalismul medicilor de familie; medical; 
-Existenta a unei farmacii; -Neinsusirea  normelor  de  educatie 
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-Medic stomatolog in comuna. sanitara  pentru  o  mare  parte  din 

 populatie; 
 -Slaba comunicare in toate domeniile 

 de prevenire; 
 -Lipsa unui centru de recuperare. 
OPORTUNITATI AMENINTARI 

-Fonduri   europene   pentru   construirea -Costurile   ridicate   ale   serviciilor 

centrelor medicale medicale 

-Proiecte de finantare pentru mediul privat -Legislatia  in  domeniu  in  continua 

 schimbare 

 

Analiza SWOT 

Mediu 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE   
-Asezarea   geografica   a   comunei   in -Inexistenta sistemului de canalizare si 
apropierea raului Buzau; a unei statii de epurare;   
-Potential pentru practicarea agriculturii -Inexistenta unui sistem de preluare a 

ecologice durabile; apelor pluviale;   
-Oportunitati  de  valorificare  a  energiei -Inexistenta  unui  sistem  de  colectare 

alternative; selective a deseurilor;   
-Diverse atractii naturale; -Exista   o   zona   joasa   a   islazului 

-Acces la surse de apa; comunal   care   devine   usor   zona 

-Existenta   sistemului   centralizat   de inundabila;    
alimentare cu apa; -Eroziunea solului din cauza

 inundatiilor;    
 -Lipsa preocuparilor  privind
 compostarea deseurilor
 biodegradabile;   
 -Lipsa  infrastructurii  de  monitorizare 

 permanenta a factorilor de mediu; 

 -Lipsa  modalitatilor  de  producere  a 

 energiei alternative;   
 -Slaba constientizare a populatiei si a 

 agentilor  economici  in problematica
 protectiei mediului;   
 -Inexistenta dotarilor pentru situatii de 

 urgenta;    
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 -Nexistenta  unui  plan  de  ecologizare 

 local   in   parteneriat   cu   agentii 

 economici.    

OPORTUNITATI AMENINTARI    
-Surse de finantare din fonduri europene; -Fenomene meteo extreme care conduc 

-Posibilitatea infiintari a unui sistem de la inundatii si calamitati naturale;  
preluare a apelor pluviale; -Existenta  in  apropierea  comunei  a 

-Proiecte  nationale  si  europene  pentru raului Buzau;    
gestionarea deseurilor; -Reducerea investitiilor publice;  
-Linii   de   finantare   pentru   dotarea -Orientarea  programelor
administratiei  publice  locale  cu  utilaje guvernamentale spre alte zone
pentru situatii de urgenta; considerate prioritare.   
-Existenta  unei  strategii  nationale  de     
protectia mediului;     
-Includerea  comunei  in  cadrul  Master     
Planului   Judetean   pentru   realizarea     
sistemului de canalizare si a statiei de     
epurare;     
-Posibilitatea finantarii din bugetul local     
a  unei  instalatii  de  tip  eolian  care  sa     
ofere independenta energetic institutiilor     
publice.     

     

 

Analiza SWOT  

Administratie locala 

 

PUNCTE TARI    PUNCTE SLABE  
-Experienta in administratie a -Desele schimbări legislative;  
primarului, consiliului local si -Insuficienta comunicare între 

personalului de specialitate;   instituţiile publice de la diferite nivele; 

-Implicarea    activa    in    problemele -Necorelarea normelor metodologice cu 

societatii;     legile emise;   
-Existenta spatiului adecvat pentru buna -Interpretări eronate privind impozitele 

desfasurare  a activitatilor şi taxele.   
administrative;        
-Existenta  logisticii  minimale  necesare    
in cadrul primariei;       
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-Pregatirea   continua   a   personalului  
primariei.  
OPORTUNITATI AMENINTARI 

-Cursuri de calificare si pregatire pentru -Capacitate redusa de autofinantare; 

functionarii primariei; -Politici   discriminatorii   in   alocarea 

-Finantari  europene  pentru  dezvoltarea resurselor   financiare   de   la   nivele 

capacitatii administrative; superioare; 
-Cresterea autonomiei locale; -Convulsii sociale; 
-Implementarea   de   proiecte   pentru -Neachitarea   impozitelor   si   taxelor 

mediatizarea legislatiei; locale. 
-Aplicarea principiului transparentei in  
activitatea institutiilor publice.  
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PARTEA a-V-a: DIRECŢII STRATEGICE DE 
DEZVOLTARE ŞI MODUL DE IMPLEMENTARE A 

STRATEGIEI 

 

1.Analiza domeniilor de interes 

 

Comuna Movila Miresii şi-a stabilit pentru perioada 2014 – 2020 un sistem 
de direcţii de dezvoltare şi obiective clare, care vor contribui la realizarea 
obiectivului general al strategiei. 
 

Direcţia : Infrastructură şi utilităţi 
 

Obiective specifice :  
 Îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii de drumuri rutiere în toată comuna;



 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri de exploatare agricole;


 Asigurarea infrastructurii de apă pentru toată populaţia;


 Înfiinţarea sistemului de canalizare şi staţiei de epurare;


 Amenajarea de trotuare şi podeţe;


 Modernizarea iluminatului public în comună;


 Implementarea sistemului de alimentare cu energie electrică prin metode alternative;


 Înfiinţarea sistemului centralizat cu gaze în comună;


 Întreţinerea actualului sistem de alimentare cu apă.


 

Direcţia : Economie şi turism 

 

Obiective specifice:  
 Asigurarea cadrului necesar pentru stimularea realizării de investiţii în comună;


 Amenajarea unei piete agro-alimentare;


 Creşterea numărului de agenţi economici privaţi;


 Exploatarea zonei lacului sarat si a calitatilor balneo-climaterice;



 Asigurarea infrastructurii necesare pentru infiintarea unui centru de colectare lapte;


 Implementarea proiectelor specifice vor avea ca rezultat scontat:


 
Creşterea numărului de investitori în comună; 
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Îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei prin creşterea ratei de 
ocupare;  
Dezvoltarea de activităţi non-agricole.  

 Realizarea unor locuri pentru petrecerea timpului liber şi spaţii de joacă pentru 
copii.



 

Direcţia : Mediu 

 

Obiective specifice:  
 Dezvoltarea durabilă a zonei asigurând în permanenţă protecţia mediului natural;


 Gestionarea eficientă a colectării deşeurilor;


 Asigurarea infrastructurii necesare pentru prevenirea calamităţilor naturale;



 Realizarea şi implementarea unui program de prevenire şi combatere a riscurilor 
naturale;


 Asigurarea colectării şi preluării apelor pluviale;


 Desecarea anumitor zone din comuna;


 Îmbunătăţirea calităţii mediului prin crearea de spaţii verzi.



 

Direcţia : Învăţământ, sport, cultură şi culte 

 

Obiective specifice: 
 Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ la standarde europene;


 Dezvoltarea infrastructurii sportive şi petrecerea timpului liber;


 Creşterea interesului locuitorilor pentru patrimoniul cultural;


 Asigurarea unei infrastructuri culturale la standarde europene.



 

Direcţia : Sănătate şi asistenţă socială 

 

Obiective specifice: 
 Asigurarea serviciilor de sănătate la standarde europene;



 Dezvoltarea infrastructurii de tip social şi apoi sprijinirea dezvoltării societăţii civile 
în domeniul social;


 Implementarea proiectelor specifice vor afea ca efecte scontate:


  

asigurarea condiţiilor normale de viaţă pentru toate persoanele cu 
nevoi sociale ;  
dinamizarea sectorului social;  
încurajarea înfiinţării de ONG-uri care să implice mediatizarea şi 
respectarea standardelor în domeniu;   
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 implementarea de proiecte specifice; 
 

Directia : Administra\ie public` local` 
 Obiective specifice: 

 Dezvoltarea serviciilor publice; 
 Asigurarea serviciilor publice in concordanta cu legislatia nationala si europeana; 
 Dezvoltarea capacita\ii administrative; 
 Dotarea administra\iei publice cu utilaje spefice pentru situa\iile de urgen\`; 
 Monitorizarea comunei pentru prevenirea ]i combaterea infrac\ionalit`\ii. 

 
2. PROIECTE PROPUSE 
 

DIREC|IA DE DEZVOLTARE 1 – INFRASTRUCTUR~ }I UTILIT~|I 
 

PROIECT SURSE DE 
FINAN|ARE 

REZULTATE A}TEPTATE 

Modernizare , reabilitarea 
]i [ntre\inerea re\elei de 
drumuri ]i strazi comunale 

Buget local 
Buget de stat(PNDL) 
 

Asfaltare 12 strazi in lungime de 15 km [n perioada 
2014-2016. 
Asfaltare 15 strazi  in lungime de 11 km [n perioada 
2016-2020. 
Lucr`ri de [ntre\inere Drum comunal DC 47. 
Pietruirea str`zilor de p`m@nt existente. Refacere 
marcaje ]i semnalizare rutier`.  

Reabilitarea drumurilor de 
acces catre exploata\iile   
agricole 

Buget local 
Fonduri europene 
Bugetul  judetului Br`ila 

Trasare ]i reprofilare drumuri exploatare agricol`. 
Pietruire drumuri exploatare agricol` importante. 

Modernizarea sistemului 
de alimentare cu apa 
postabil` a localit`\ilor 
comunei Movila Miresii 

Buget local 
Fonduri europene POIM 
Bugetul  judetului Br`ila 

{nlocuire conducte de aduc\iune ]i distribu\ie apa 
potabil` existente. 
{nlocuire contoare apa potabil`. 

Extindrea sistemului 
centralizat de canalizare a 
apelor uzate ]i 
modernizarea celui 
existent in localitatea 
Movila Miresii 

Buget local 
Fonduri europene POIM 
Bugetul  judetului Br`ila 

Reabilitarea re\elei de canalizare a apelor uzate 
existent` [n lungime de 2 km. 
Extinderea retelei de canalizare a apelor uzate pe o 
lungime de 17 km. 

Realizarea trotuarelor  
betonate [n localit`\ile 
comunei Movila Miresii 

Buget local 
Bugetului judetului Br`ila 

Trotuare betonate in localit`\ile Movila Miresii, |epes 
Voda si Esna.  

Amenajare centru civic sat 
Tepes Voda  

Buget local 
Bugetului judetului Br`ila 

Sistematizare ]i amenajare centru civic din satul |epe] 
Vod`. 

Realizarea re\elei de 
alimentare cu gaze 
naturale 

Buget local 
Buget de stat  
Fonduri europene 
Fonduri distribuitor  

Instalare re\ea alimentare cu gaze naturale. 
Racodrare consumatori casnici. 

Modernizarea si extindere 
sistemului de iluminat 
public stradal 

Buget local 
Buget de stat 
Bugetului judetului Br`ila 

{nlocuirea lampilor existente ]i montarea unor lampi 
noi tip LED (1000 lampi) ]i a unor noi puncte de 
aprindere 

Amenajare sta\ii de 
transport public 

Buget local 
 

Amenajare 4 sta\ii transport public in localitatile 
comunei.  



Achizi\ia unor utilaje 
multifunc\ionale de 
[ntre\inere stradal` ]i alte 
lucrari agricole si de 
gospodarire comunala.  

Buget local 
Fonduri europene 
 

Achizitie autogreder si accesorii buldoexcavator.  
 

 

DIREC|IA DE DEZVOLTARE 2 - ECONOMIE }I TURISM 

PROIECT SURSE DE 
FINAN|ARE 

REZULTATE A}TEPTATE 

Dezvoltarea ]i promovarea 
infrastructurii turistice ]i a 
serviciilor turistice in zona 
Lacului Sarat – Statiunea 
Movila Miresii 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 
Fonduri private 

Amenajare complex balnear care sa cuprinda spatii 
de cazare si alimenta\ie publica, baza tratament 
balnear, spa, wellness. 
Refacerea infrastructurii de acces. 
Semnalizarea obiectivelor turistice. 

Realizarea unor spatii de 
cazare si de alimentatie 
publica cu specific 
pescaresc 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 
Fonduri private  

Realizarea unor spatii de cazare pentru turisti hotel 
/motel si a unor restaurante cu specific perscaresc 
in zona lacurilor concesionate. 
Realizarea infrastructurii de acces. 

Crearea si [mbun`t`\irea 
infrastructurii agricole  la 
nivelul comunei 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Reabilitare drumuri de exploatare agricole. 
Reabilitarea si modernizarea sistemului de irigatii 
(canale si statii de pompare). 

Finalizarea opera\iunilor 
juridice  privind 
proprietatea asupra 
terenurilor 

Buget local 
Bugetul jude\ului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Eliberarea tuturor titlurilor de proprietate.  
Finalizarea succesiunilor pentru proprietarii 
deceda\i anterior.  
Intabularea in CF a tuturor proprietarilor din 
domeniul public si privat al comunei. 
Intabularea tuturor propriet`\ilor in CF. 

Modernizarea t@rgului 
comunal prin realizarea 
unei pie\e agroalimentare 
in localitatea Movila 
Miresii 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
 

Realizarea unei pie\e agroalimentare acoperita [n 
suprafa\` de aprx. 200 mp ]i echiparea acesteia cu 
mobilier specific. 
 

Crearea ]i îmbun`t`\irea 
infrastructurii rurale de la 
nivelul fermelor 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 
Fonduri private 

Realizarea de c`i de acces la fermele agricole. 
Asigurarea unui sistem de management al apei la 
nivelul fermei (ex: construc\ia, modernizarea 
sistemelor de iriga\ii, drenaj, furnizarea apei). 

Modernizarea fermelor Buget de stat   
Fonduri europene 
Fonduri private 

Retehnologizarea echipamentelor în vederea 
atingerii standardelor de calitate impuse de UE 

Instruire profesionala [n 
agricultura 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Sporirea calific`rii fermierilor ]i a altor persoane 
care desf`]oar` activit`\i agricole sau activit`\i 
conexe. 

Sprijin pentru stabilirea 
tinerilor fermieri 

Fonduri europene {ncurajarea tinerilor fermieri în practicarea unei 
agriculturi moderne. 
Acordarea de facilit`\i privind instalarea tinerilor 
fermieri.Sprijinirea financiar` pentru demararea 
activit`\ilor agricole ]i silvice 



Stimularea constituirii ]i 
func\ion`rii grupurilor de 
produc`tori 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Dezvoltarea re\elelor specializate de produc\ie, 
prelucrare ]i comercializare, a c`ror func\ionare s` 
se alinieze standardelor comunitare. {ncurajarea 
form`rii grupurilor de produc`tori agricoli. 

M`suri de valorificare a 
potentialului silvic 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   

Realizarea amenajamentului silvic al suprafetelor 
forestiere   
Realizarea perdelor forestiere de protectie . 

Masuri privind crearea 
facilitatilor legate de 
dotarea cu utilaje 
performante a operatorilor 
industriali ]i agricoli 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 
Fonduri private 

Achizitia de utilaje agricole de catre Consiliul local 
pentru lucrarile de [ntre\inere a p`]unilor. 
Achizi\ia de utilaje agricole de catre producatorii 
agricoli. 
 

Dezvoltarea facilit`tilor de 
sprijinire a  activita\ilor 
industriale 

Fonduri europene 
Fonduri private 

Dezvoltarea unit`\ilor de produc\ie din industria 
alimentar` prin atragerea investitorilor specializa\i 
în prelucrarea laptelui, c`rnii, lânii 
Orientarea tehnologiilor produc\iilor de lapte, 
carne, c`tre "produse ecologice" ]i produse "de 
ni]`" ]i m`rci locale care s` reprezinte branduri 
pentru comuna (de ex. dulce\uri, compoturi, 
siropuri, produse alimentare specifice: brânz`, 
ca]caval, produse din carne tradi\ionale, etc.) 
{nfiin\area ]i amenajarea unui abator care s` 
deserveasc` cresc`torii de animale locali ]i pe cei 
din comunele învecinate ]i asigurarea protec\iei 
produc`torilor fa\` de intermediari prin impunerea 
unor pre\uri minime obligatorii pentru carnea de 
bovine, ovine, porcine. 

Identificarea si stimularea 
unor noi afaceri în mediul 
rural 

Fonduri europene 
Fonduri private 

Infiintarea unor unit`ti de întretinere si reparatii 
mecanice destinate utilajelor diverse. 
Diversificarea sectorului de prest`ri servicii, asa 
cum sunt serviciile bancare, notariale, ingrijire 
personala, comercializare semninte, ingrasamninte, 
croitorie, prelucrarea lemnului. 

Dezvoltarea facilit`\ilor de 
sprijinire a  sectorului 
constructiilor 

Fonduri europene 
Fonduri private 

Reabilitarea fondului locativ construit existent. 
Realizarea construc\iilor noi la standarde 
superioare prin utilizarea materialelor de 
construc\ie durabile. 
P`strarea specificului local arhitectural în 
construc\ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 

 



DIREC|IA DE DEZVOLTARE 3 – PROTEJAREA MEDIULUI {NCONJURATOR 

 

MASURI/AC|IUNI SURSE DE 
FINAN|ARE 

REZULTATE A}TEPTATE 

Achizi\ionarea unor pubele 
pentru categorii de de]euri 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Achizitionarea de pubele pentru fiecare categorie 
de de]euri  si pentru deseurile stradale. 

Crearea unor centre de 
colectare a deseurilor pe 
categorii 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Crearea unor centre de colectare a deseurilor pe 
categorii: Hârtie/Carton, Plastic/Metal si Sticla. 
 

Reducerea pierderilor de 
energie termica. 
Introducerea sistemelor 
ecologice de iluminat 
pubic si incalzire a 
cladirilor publice. 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Reabilitarea termic` a cl`dirilor publice din 
comuna si montarea unor noi sisteme de [ncalzire. 
Introducerea iluminatului ecologic stradal ]i în 
institu\ii. 
Ini\iere de campanii de informare si constientizare 
a populatiei, în special la lansarea programelor 
tip „Casa verde”. 

Realizarea de investitii 
pentru reducerea poluarii 
terenurilor agricole si 
apelor de suprafata sau 
subterane(panzei freatice) 
cu nitrati , nitriti sau alte 
substante provenite din 
gunoiul de grajd  

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Construirea unor platforme comunale de depozitare 
si gospodarire a gunoiului de grajd rezultat din 
activitatile zootehnice ale populatiei sau a unei 
statii de compostare a gunoiului precum si achizitia 
de utilaje si echipamente conexe necesare 
exploatarii si intretinerii acesteia. 

{nfiintarea unui sistem de 
colectare a apelor pluviale 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Realizarea de guri stradale de preluare a apelor 
pluvial si deversarea acestora in sistemul de 
canalizare. 

Desacarea lacului Opreanu Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   

Lucrari de desecare a lacului Opreanu si redarea 
terenului agriculturii, 

Amenajarea si 
sistematizarea zonei 
inundable din islazul 
comunal 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   

Realizarea de lucrari de amenajari funciare si 
desacari pentru reducerea suprafe\ei zonelor 
inundabile din islazul comunal. 

 

DIREC|IA DE DEZVOLTARE 4 – {NV~|~M^NT, SPORT SI CULTE 

 

PROIECT SURSE DE 
FINAN|ARE 

REZULTATE A}TEPTATE 

Consolidre ]i extindere 
Scoala Gimnaziala Movila 
Miresii 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat 
(PNDL) 

Consolidrea cladirii, extinderea cu 4 s`li de clas`, 
lucrari de arhitectura, amenajri ininterioare si 
exterioare, termoizolatii, inslatatii, re\ele ]i 
infrastructur`. 



Reabilitare Gr`dinita cu 
Program Normal Movila 
Miresii 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat (PNDL) 

Cladirea unitatii de invatamant va fi consolidata, 
vor fi realizate amenajari interioare noi, 
termoizolatie noua, instalatii si retele noi. 

Construirea Gradini\` cu 
Program Normal in satul 
Tepes Voda 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat 
(PNDL 

Va fi realizata o cladire noua pentru copii 
prescolari din localitate care in prezent [nva\` intr-
un spatiu impropriu din cladirea Caminului 
Cultural. 

Sal` de sport in  incinta 
Scolii Gimnaziale Movila 
Miresii 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat(CNI) 

Sala de sport multifunc\ionala [n [ncinta }colii 
Gimnaziale Movila Miresii care va cuprinde teren 
de sport, tribune spectatori, vestiare sportivi pentru 
activit`\i sportive  polivalente. 

Teren de sport 
asfaltat/sintetic  [n incinta 
Scolii Gimnaziale Movila 
Miresii  

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
 

Amenajare teren de sport cu suprafata sintetica sau 
asfaltat [n curtea Scolii Gimnaziale   Movila 
Miresii (25 x 50m) pentru competitii pe timp de 
primavara-vara (handbal, volei, baschet). 

Teren de sport asfaltat  in 
localitatea Tepes Vod`  

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
 

Amenajare teren de sport asfaltat [n satul |epe] 
Vod`  (25 x 50m) pentru competi\ii pe timp de 
primavara-vara (handbal, volei, baschet). 

Teren de sport asfaltat  in 
localitatea Esna  

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
 

Amenajare teren de sport asfaltat [n satul Esna  (25 
x 50m) pentru competi\ii pe timp de primavara-
vara (handbal, volei, baschet). 

Camin Cultural in satul 
Esna 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat 
Fonduri Europene 

Realizarea unui Camin cultural in suprafata de 
aprox. 300 mp in localitatea Esna destinat 
activit`tilor culturale si de tineret. 

Centru cultural pentru 
tineret in satul Movila 
Miresii 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat 
Fonduri Europene 

Realizarea unui Centru cultural in suprafata de 
aprox. 200 mp in localitatea Esna destinat 
activit`tilor culturale si de tineret. 

Stadion comunal tip I in 
localitatea Movila Miresii 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat 

Realizarea unui teren de fotbal (100 x 40 m) 
acoperit cu gazon natural, construirea unei tribune 
metalice pentru spectatori cu aprox. 300 scaune si 
vestiare sportivi (250 mp). 

Utilizarea spatiilor 
Caminelor culturale pentru 
activit`ti culturale, 
extrascolare, de informare 
si comunicare 

Buget local 
 

Organizare spectacole, festivitati. 
Punerea în valoare a traditiilor si obiceiurilor 
locale. 
Dezvoltarea de parteneriate educational – culturale. 

Organizarea unei trupe  de 
dansuri/cantece 
traditionale 

Buget local Recrutarea de profesori, elevi, achizitia de costume 
populare, instrumente specifice, organizarea de 
spectacole, participarea la turnee. 

Modernizarea bibliotecii 
comunale cu mobilier nou 
]i tehnica moderna 

Buget local 
 

Achizitia de mobilier nou si tehnica moderna, 
sistem audio si proiector. 

Innoirea fondului de carte 
al bibliotecii comunale 

Buget local 
 

Achizitia de carti, publicatii, etc 

Amenajare parc in satul 
Movila Miresii 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   

Realizarea unui parc dotat cu mobilier urban: b`nci 
pentru odihn`, mese, chio]curi, co]uri pentru 
de]euri, instalarea corpurilor de iluminat, loc de 
joaca copii   

Extinderea cimitirelor din 
satele Esna si Tepes Vod` 

Buget local 
 

Achizitie/schimb terenuri invecintate, realizare 
imprejmuiri metalice. 



Realizarea de lucrari 
specifice de arhitectura si 
pictura la Bisericile din 
comuna 

Buget local 
 

Lucrari de ahitectura specifice si picturi interioare, 
achizitia si montarea de mobilier specific. 

 

DIREC|IA DE DEZVOLTARE 5 – S~NATATE }I ASISTEN|~ SOCIAL~ 

 

M~SURI/AC|IUNI SURSE DE 
FINAN|ARE 

REZULTATE A}TEPTATE 

{nfiin\area unui centru de 
zi pentru  persoanele 
varstnice  

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat  Fonduri 
europen 

Realizarea unui Centru de [ngrijire si asisten\` 
pentru care va cuprinde bucatarie, catering, sala 
mese, spa\iu de petrecere a timpului liber pentru 
persoanele varstnice cu venituri mici si fara 
apartinatori. 

Reabilitarea cl`dirii 
Dispensarului Uman din 
comuna. 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat  Fonduri 
europen 

Lucrari de arhitectura, termoizolatii, tamplarie, 
instalatii, infrastructura. 

Achizitia de mobilier si 
echipamente medicale 
specific la Dispensarul 
Medical din localitate 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat  Fonduri 
europen 

Mobilier specific, echipamente medicale, de 
stomatologie, etc. 

Dezvoltarea capitalului 
uman 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   
Fonduri europene 

Organizarea unor cursuri de calificare profesional` 
pentru meseriile specifice agriculturii, pisciculturii, 
mecanizarii agriculturii si zootehnice. 
Organizarea unor cursuri de reconversie 
profesional` pentru persoanele active neocupate. 
Organizarea unor cursuri pentru dezvoltarea 
abilit`tilor antreprenoriale. 
Organizarea unor cursuri de perfectionare si 
formare profesional` pentru populatia 
activ` implicat` în activit`ti non-agricole. 

 

DIREC|IA DE DEZVOLTARE 6 – ADMINISTRA|IE PUBLIC~ LOCAL~ 

 

M~SURI/AC|IUNI SURSE DE 
FINAN|ARE 

REZULTATE A}TEPTATE 

Reabilitarea cladirii 
sediului Consiliului local 
si Primariei 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat   

Lucrari de arhitectura, amenaj`ri interioare, 
termoizolare, instalatii, retele. 

Realizarea unei noi remize 
PSI sau modernizarea 
cladirii existente 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat  Fonduri 
europene 
(LEADER) 

Cladire (remiza) pentru autospeciala de stins 
incendii, atelier reparatii, vestiar personal. 



Achizitia unei autospeciale 
de stins incendii noua 

Buget local 
Bugetul judetului Br`ila 
Buget de stat  Fonduri 
europene 
(LEADER) 

Achizi\ia unei autospeciale de stins inncendii cu 
rezervor de min. 4000 l si echipamente auxiliare, si 
dotarea personalului de deservire. 

Extinderea sistemului de 
supraveghere video 
existent 

Buget local 
 

Extindere sistem de supraveghere video  in 
localitatile comunei si conectarea acestuia la 
internet. 

Organizarea de cursuri de 
specializare a 
functionarilor implicati în 
procesul de formulare si 
implementare a politicilor 
publice 

Buget local 
Fonduri europene  

Participarea la cursuri de specializare pentru 
func\ion`rii publici si personalul contractual. 

Cresterea transparen\ei si 
credibilit`tii în fata 
cet`tenilor 

Buget local 
Fonduri europene 

Amenjarea unei „cutii a primarului”, telverde, 
adres` e-mail pentru sesiz`ri, propuneri 
ale cet`tenilor 
Organizarea unor dezbateri publice periodice. 
Actualizarea permanent` a paginii de internet a 
Prim`riei. 

Dezvoltarea institutional` Buget local 
Fonduri europene 

Obtinerea certific`rii ISO pentru servicii de 
administratie public`; 
Semnalizarea prin panouri sau pl`ci informative a 
tuturor investitiilor realizate de c`tre administratia 
public` local`. 

Modernizarea 
instrumentelor de lucru 

Buget local 
Fonduri europene 
  

Achizitionarea de echipamente de informare si 
comunicare pentru accesul larg al cet`tenilor la 
informatii de interes public. 
Dotarea cu echipamente moderne, pachete software 
pentru eficientizarea activit`tii personalului 
administrativ. 

  

               Dup` cum se poate observa, UAT [n calitate de beneficiar al Fondurilor Europene pentru 

perioada 2014-2020 este eligibil` pentru mai multe Programe Opera\ionale. 

            Cu toate acestea, baza pentru dezvoltarea comunit`\ii o constituie Programul Na\ional de 

Dezvoltare Rural` pe cele 2 m`suri, respectiv servicii de baz` si re[nnoirea satelor in zonele rurale si 

dezvoltarea locala LEADER. Astfel, UAT Movila Miresii poate beneficia de fondurile necesare pentru 

realizarea unei dezvolt`ri durabile ]i echilibrate p@n` [n ajul 2020. 

            Se recomand` participarea at@t a administratiei locale, c@t ]i a reprezentan\ilor mediului privat [n 

cadrul Grupurilor de Ac\iune Local` pentru a facilita accesul la fondurile europene at@t pentru 

investi\iile publice c@t ]i pentru cele private. 
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3.Sistemul de implementare  
 

In primul rand implementarea efectiva a Strategiei de Dezvoltare propusa 
depinde in mod fundamental de capacitatea Administratiei Locale de a atrage 
Fondurile Comunitare si Guvernamentale pentru a finanta actiunile selectate si de a 
gestiona judicios fondurile de la bugetul local. Masurile propuse in strategie sunt 
coerente cu noile Programele Operationale pentru perioada 2014 – 2020. Absortia 
fondurilor disponibile depinde insa, alaturi de eligibilitatea actiunilor, de 
capacitatea institutionala de a initia proiecte si de a lucra in parteneriat pentru 
atingerea scopurilor strategice.   

Strategia de Dezvoltare a Comunei Movila Miresii 2014 – 2020 
reprezinta un document legal de lucru al Consiliului Local Movila Miresii. 
Documentul are un caracter normativ si prospectiv si angajeaza la o permanenta 
reevaluare si optimizare a optiunilor de dezvoltare a comunei, pentru a le adapta 
evolutiei realitatilor economice si sociale.  

Procesul de implementare va include urmatoarele activitati:  
 Elaborarea de planuri de actiune prin care obiectivele Planului de 

Dezvoltare Locala se vor realiza si aprobarea acestor planuri prin 
hotarare de Consiliul Local;


 Identificarea, selectarea si dezvoltarea proiectelor strategice de la 

nivelul comunei (fise de proiecte identificate, analiza si corelarea 
proiectelor identificate in raport cu obiectivele sectoriale si strategice, 
precum si cu dezvoltarea teritoriala, impactul estimat al proiectului 
local), in vederea identificarii celor mai bune solutii pentru atingerea 
obiectivelor si prioritatilor locale propuse;


 Urmarirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;



 Implementarea prin realizarea actiunilor, activitatilor, masurilor si proiectelor 
concrete de dezvoltare;



 Monitorizarea progreselor realizate de catre primar si angajatii primariei;


 Evaluarea implementarii prin analiza indicatorilor prevazuti in strategie;


 Analiza implactului prin care se apreciaza daca proiectul raspunde 
politicilor formulate si cum influenteaza criteriile de performanta 
privind dezvoltarea eficienta a comunei.
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Planificarea actiunilor si monitorizarea trebuie sa fie realizata anual, prin 

prezentarea in cadrul Consiliului Local a progreselor inregistrate si a problemelor 
intampinate. Aceasta monitorizare anuala va avea in vedere proiectele strategice 
implementate / in implementare / care urmeaza a fi implementate la nivelul local si 
efectele pe care le produc la nivelul comunei Movila Miresii. 

Odata aprobata in sedinta de consiliu, strategia exprima optiunea Consiliului 
Local de a aborda integrat fenomenul economic, social si de protectie a mediului si 
de a se deschide spre parteneriatul constant cu soc
actorilor economici.  

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala este un proces complex, care 
necesita un management si control adecvat, realizat de o structura organizatorica, 
un proces unitar de implementare si evaluar 

Pentru a implementa Strategia, se va constitui un Grup de Lucru al carui 
functii constau in: 

 Urmarirea si conducerea procesului de implementare;
 Analizarea si propunerea planurilor anuale de implementare;
 Propuneri de 
 Analizarea si propunerea bugetul anual de implementare. 

Etapa de implementare, monitorizare si control reprezinta etapa de realizare 
a proiectelor, a programelor si politicilor prevazute de strategie, de recoltare si 
raportare a informatiilor asupra desfasurarii proiectelor si asupra succesului si 
impactului acestora relativ la dezvoltarea comunei.
 

Evaluarea si monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locala
 

Implementarea strategiei de dezvoltare se realizeaza prin inter
planului de masuri si actiuni. 

Planul de actiune va fi detaliat pe structura  
specific – masura – resurse necesare 
risc asociat.  

Proiectul de planificare strategica a comunei Movila Miresii trebuie sa ia in 
considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor si 
rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie sa se bazeze pe elementele structural serioase 
si sa fie realizata de grupuri specializate pe domenii de interes. Efortul de evaluare 
trebuie sa tina seama de caracteristicile comunitatii si sa aiba un caracter 
permanent (care sa include si monitorizarea nu doar evaluari finale). 

Prin instituirea unui sistem de monitori
adaptarea acesteia la modificarile care apar pe parcurs in urma implementarii 
actiunilor precum si inglobarea prevederilor legislative care vor aparea sau vor
 

Planificarea actiunilor si monitorizarea trebuie sa fie realizata anual, prin 
adrul Consiliului Local a progreselor inregistrate si a problemelor 

intampinate. Aceasta monitorizare anuala va avea in vedere proiectele strategice 
implementate / in implementare / care urmeaza a fi implementate la nivelul local si 

produc la nivelul comunei Movila Miresii. 
Odata aprobata in sedinta de consiliu, strategia exprima optiunea Consiliului 

Local de a aborda integrat fenomenul economic, social si de protectie a mediului si 
de a se deschide spre parteneriatul constant cu societatea civila si cu comunitatea 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala este un proces complex, care 
necesita un management si control adecvat, realizat de o structura organizatorica, 
un proces unitar de implementare si evaluare a rezultatelor obtinute. 

Pentru a implementa Strategia, se va constitui un Grup de Lucru al carui 

Urmarirea si conducerea procesului de implementare;


Analizarea si propunerea planurilor anuale de implementare;


Propuneri de completare periodica a strategiei;


Analizarea si propunerea bugetul anual de implementare.


Etapa de implementare, monitorizare si control reprezinta etapa de realizare 
a proiectelor, a programelor si politicilor prevazute de strategie, de recoltare si 

portare a informatiilor asupra desfasurarii proiectelor si asupra succesului si 
impactului acestora relativ la dezvoltarea comunei. 

Evaluarea si monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locala 

Implementarea strategiei de dezvoltare se realizeaza prin inter
planului de masuri si actiuni. 

Planul de actiune va fi detaliat pe structura obiectiv general – 
resurse necesare – indicatori de performanta 

Proiectul de planificare strategica a comunei Movila Miresii trebuie sa ia in 
considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor si 
rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie sa se bazeze pe elementele structural serioase 

de grupuri specializate pe domenii de interes. Efortul de evaluare 
trebuie sa tina seama de caracteristicile comunitatii si sa aiba un caracter 
permanent (care sa include si monitorizarea nu doar evaluari finale). 

Prin instituirea unui sistem de monitorizare a strategiei se poate realiza 
adaptarea acesteia la modificarile care apar pe parcurs in urma implementarii 
actiunilor precum si inglobarea prevederilor legislative care vor aparea sau vor
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Planificarea actiunilor si monitorizarea trebuie sa fie realizata anual, prin 
adrul Consiliului Local a progreselor inregistrate si a problemelor 

intampinate. Aceasta monitorizare anuala va avea in vedere proiectele strategice 
implementate / in implementare / care urmeaza a fi implementate la nivelul local si 

Odata aprobata in sedinta de consiliu, strategia exprima optiunea Consiliului 
Local de a aborda integrat fenomenul economic, social si de protectie a mediului si 

ietatea civila si cu comunitatea 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala este un proces complex, care 
necesita un management si control adecvat, realizat de o structura organizatorica, 

Pentru a implementa Strategia, se va constitui un Grup de Lucru al carui 

Etapa de implementare, monitorizare si control reprezinta etapa de realizare 
a proiectelor, a programelor si politicilor prevazute de strategie, de recoltare si 

portare a informatiilor asupra desfasurarii proiectelor si asupra succesului si 

Implementarea strategiei de dezvoltare se realizeaza prin intermediul 

 obiectiv 

indicatori de performanta – termen – 

Proiectul de planificare strategica a comunei Movila Miresii trebuie sa ia in 
considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor si 
rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie sa se bazeze pe elementele structural serioase 

de grupuri specializate pe domenii de interes. Efortul de evaluare 
trebuie sa tina seama de caracteristicile comunitatii si sa aiba un caracter 

 

zare a strategiei se poate realiza 
adaptarea acesteia la modificarile care apar pe parcurs in urma implementarii 
actiunilor precum si inglobarea prevederilor legislative care vor aparea sau vor 



 
surveni modificari pe parcursul intregii peri
 

3.1 Ciclul planificare – evaluare
 

In ceea ce priveste evaluarea nevoilor, pe masura ce desfasuram o 
monitorizare a acestora apare necesitatea sa actionam prin modificarea 
programului. Obtinem pana la urma un ciclu iterative planifica
prima faza, cea de planificare, vorbim despre formularea unei probleme, 
conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale actiunii si a 
implicatiilor lor, evaluarea alternativelor si selectarea celei mai bune si de 
implementarea alternativei alese. A doua faza se refera la formularea obiectivelor, 
scopurilor si ipotezelor programului, conceptualizarea si operationalizarea 
componentelor principale ale evaluarii:

 Programul;


 Participantii;


 Conditiile si masuratorile;
 Designul evaluarii;
 Detalierea modului in care vor fi coordinate aceste componente;
 Analiza informatiei;
 Utilizarea rezultatelor. 

Se propune realizarea programelor operationale, precum si a planurilor de 
actiune pe baza evaluarii nevoilor existente in  

Adoptarea programului se va face doar dupa efectuarea unei analize ex
care poate duce la revizuirea programului. 

La acest nivel se impune efectuarea unor analize de gradul realismului a 
programului si a obiectivelor lui, analize co
caz).  

Dupa implementarea programului se va realiza monitorizarea acestuia, pe 
baza unui set de indicatori specifici fiecarui program. 

Pentru programele cu o desfasurare mai indelungata in timp se impune 
efectuarea unei analize intermediare, care sa ne spuna in ce masura operatiunile 
programului merg bine si la timp, precum si in ce masura sunt indeplinite 
obiectivele programului. Pe baza acestei evaluari se pot impune modificari ale 
programului si implementarea acestor modificari. 

La incheierea programului sau a unui ciclu al programului se va efectua o 
evaluare sumativa (orientate spre performanta programului, valoarea sa pentru 
societate), care sa ne spuna in ce masura programul poate sau trebuie sa fie
continuat. 
 
 

surveni modificari pe parcursul intregii perioade de planificare. 

evaluare 

In ceea ce priveste evaluarea nevoilor, pe masura ce desfasuram o 
monitorizare a acestora apare necesitatea sa actionam prin modificarea 
programului. Obtinem pana la urma un ciclu iterative planificare 
prima faza, cea de planificare, vorbim despre formularea unei probleme, 
conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale actiunii si a 
implicatiilor lor, evaluarea alternativelor si selectarea celei mai bune si de 

mentarea alternativei alese. A doua faza se refera la formularea obiectivelor, 
scopurilor si ipotezelor programului, conceptualizarea si operationalizarea 
componentelor principale ale evaluarii: 

Conditiile si masuratorile;


Designul evaluarii;


Detalierea modului in care vor fi coordinate aceste componente;


Analiza informatiei;


Utilizarea rezultatelor.


Se propune realizarea programelor operationale, precum si a planurilor de 
actiune pe baza evaluarii nevoilor existente in fiecare domeniu. 

Adoptarea programului se va face doar dupa efectuarea unei analize ex
care poate duce la revizuirea programului. 

La acest nivel se impune efectuarea unor analize de gradul realismului a 
programului si a obiectivelor lui, analize cost-beneficiu sau cost eficienta (dupa 

Dupa implementarea programului se va realiza monitorizarea acestuia, pe 
baza unui set de indicatori specifici fiecarui program. 

Pentru programele cu o desfasurare mai indelungata in timp se impune 
efectuarea unei analize intermediare, care sa ne spuna in ce masura operatiunile 
programului merg bine si la timp, precum si in ce masura sunt indeplinite 
obiectivele programului. Pe baza acestei evaluari se pot impune modificari ale 

ntarea acestor modificari. 
La incheierea programului sau a unui ciclu al programului se va efectua o 

evaluare sumativa (orientate spre performanta programului, valoarea sa pentru 
societate), care sa ne spuna in ce masura programul poate sau trebuie sa fie
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In ceea ce priveste evaluarea nevoilor, pe masura ce desfasuram o 
monitorizare a acestora apare necesitatea sa actionam prin modificarea 

re – evaluare. In 
prima faza, cea de planificare, vorbim despre formularea unei probleme, 
conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale actiunii si a 
implicatiilor lor, evaluarea alternativelor si selectarea celei mai bune si de 

mentarea alternativei alese. A doua faza se refera la formularea obiectivelor, 
scopurilor si ipotezelor programului, conceptualizarea si operationalizarea 

Se propune realizarea programelor operationale, precum si a planurilor de 

Adoptarea programului se va face doar dupa efectuarea unei analize ex-ante, 

La acest nivel se impune efectuarea unor analize de gradul realismului a 
beneficiu sau cost eficienta (dupa 

Dupa implementarea programului se va realiza monitorizarea acestuia, pe 

Pentru programele cu o desfasurare mai indelungata in timp se impune 
efectuarea unei analize intermediare, care sa ne spuna in ce masura operatiunile 
programului merg bine si la timp, precum si in ce masura sunt indeplinite 
obiectivele programului. Pe baza acestei evaluari se pot impune modificari ale 

La incheierea programului sau a unui ciclu al programului se va efectua o 
evaluare sumativa (orientate spre performanta programului, valoarea sa pentru 
societate), care sa ne spuna in ce masura programul poate sau trebuie sa fie 



 
3.2 Etapele evaluarii 

 

Un program poate fi evaluat atunci cand: 
 Scopurile si obiectivele programului, cele mai importante efecte 

secundare care ar putea sa apara, informatiile necesare pentru 
evaluare, sunt bine definite;


 Scopurile si obiectivele programului sunt plauzibile;
 Informatiile necesare pot fi obtinute;
 Beneficiarii evaluarii au ajuns asupra unui acord asupra modului in 

care vor fi utilizate rezultatele acesteia.
Modul in care se desfasoara o evaluare difera de

Etapele generale ale unei evaluari pot fi:
 Clarificarea obiectului evaluarii (programul);
 Identificarea scopului evaluarii si a beneficiarilor acesteia;
 Identificarea datelor necesare;
 Alegerea si aplicarea metodelor de culegere 
 Analiza datelor;


 Prezentarea rezultatelor. 

Forma de evaluare recomandata este aceea participativa, in care sunt 
implicate toate partile implicate in program (beneficiarii programului, organizatia 
care a implementat programul, partenerii si  

Avantajele acestei abordari sunt:
 Accent pe participanti;
 Gama larga de beneficiari care participa;
 Scopul este invatarea;
 Design flexibil;
 Metode de apreciere rapida;
 Participantii din exterior vin in calitate de facilitat

 

3.3 Indicatori ai programelor
 

Indicatorii unui program pot fi detinuti drept orice valori care pot fi calculate 
sau masurate si care ne pot da informatii despre gradul de success al indeplinirii 
obiectivelor unui program.  

Obiectivele sunt asteptari exprimate in termeni cantitativi (de exemplu, se 
asteapta o crestere economica anuala de 5%) iar indicatorii sunt masuratori reale, 
sunt fapte (indicatorul crestere economica se masoara la trecerea unui an de la 
anuntarea obiectivului; daca este mai mare sau egal cu 5% obiectivul a fost 
indeplinit). 
 

Un program poate fi evaluat atunci cand: 

Scopurile si obiectivele programului, cele mai importante efecte 
secundare care ar putea sa apara, informatiile necesare pentru 
evaluare, sunt bine definite;



Scopurile si obiectivele programului sunt plauzibile;


Informatiile necesare pot fi obtinute;


Beneficiarii evaluarii au ajuns asupra unui acord asupra modului in


care vor fi utilizate rezultatele acesteia. 
Modul in care se desfasoara o evaluare difera de la program la program.

Etapele generale ale unei evaluari pot fi: 

Clarificarea obiectului evaluarii (programul);


Identificarea scopului evaluarii si a beneficiarilor acesteia;


Identificarea datelor necesare;


Alegerea si aplicarea metodelor de culegere a datelor;


Prezentarea rezultatelor.


Forma de evaluare recomandata este aceea participativa, in care sunt 
implicate toate partile implicate in program (beneficiarii programului, organizatia 
care a implementat programul, partenerii si finantatorii programului).

Avantajele acestei abordari sunt: 

Accent pe participanti;


Gama larga de beneficiari care participa;


Scopul este invatarea;


Design flexibil;


Metode de apreciere rapida;


Participantii din exterior vin in calitate de facilitatori.


3.3 Indicatori ai programelor 

Indicatorii unui program pot fi detinuti drept orice valori care pot fi calculate 
sau masurate si care ne pot da informatii despre gradul de success al indeplinirii 

Obiectivele sunt asteptari exprimate in termeni cantitativi (de exemplu, se 
asteapta o crestere economica anuala de 5%) iar indicatorii sunt masuratori reale, 
sunt fapte (indicatorul crestere economica se masoara la trecerea unui an de la 

vului; daca este mai mare sau egal cu 5% obiectivul a fost 

154 

Scopurile si obiectivele programului, cele mai importante efecte 
secundare care ar putea sa apara, informatiile necesare pentru 

la program la program. 

Forma de evaluare recomandata este aceea participativa, in care sunt 
implicate toate partile implicate in program (beneficiarii programului, organizatia 

finantatorii programului). 

Indicatorii unui program pot fi detinuti drept orice valori care pot fi calculate 
sau masurate si care ne pot da informatii despre gradul de success al indeplinirii 

Obiectivele sunt asteptari exprimate in termeni cantitativi (de exemplu, se 
asteapta o crestere economica anuala de 5%) iar indicatorii sunt masuratori reale, 
sunt fapte (indicatorul crestere economica se masoara la trecerea unui an de la 

vului; daca este mai mare sau egal cu 5% obiectivul a fost 



 
Pot exista mai multi indicatori pentru fiecare obiectiv si de aceea este foarte 

important ca indicatorii propusi sa fie cu adevarat cele mai bune masuri ale 
indeplinirii obiectivelor. 
 

3.4 Scopul monitorizarii si evaluarii implementarii strategiei este: 

 Evaluarea atingerii obiectivelor in timp util si in bugetul local;
 Constatarea daca proiectele implementate sunt durabile;

 Succesul realizarii Strategiei depinde, in 
tuturor locuitorilor la procesul de implementare si monitorizare a 
acesteia. In procesul implementarii prezentei strategii vor fi implicate 
mai multi actori, fiecare respectand responsabilitati bine determinate, 
indeplinind rol
planificate. In plan institutional principalii actori ai implementarii 
strategiei vor fi:

o Administratia Publica Locala
Primarial;

o Agentii economici;
o Investitorii;
o Societatea civila. 

Performanta implementarii strategiei va fi evaluate pe baza unor rapoarte 
strategice, elaborate de Uniunea Administrativ Teritoriala Movila Miresii. In 
elaborarea raportului strategic se va avea in vedere includerea de date relevante 
pentru evaluarea eficacitatii si eficientei masurilor aplicate. Aceste rapoarte 
strategice vor fi realizate in 2016, 2019 si 2022, fiind prezentate in cadrul 
sedintelor si transmise autoritatilor de la nivel regional. 

In cadrul raportului vor fi evidentiate
 Situatia si evolutia socio

 Realizarile, problemele si perspectivele in ceea ce priveste 
implementarea;


 Exemplele de buna practica;

 Orice propuneri de modificare a strategiei de dezvoltare locala si a 
tabelelor financiare. 

Raportul va sintetiza evolutiile relevante in implementarea Strategiei, 
deficientele constatate si recomandarile pentru remediere prin ajustarea Strategiei 
si a Planului de Actiune, care vor fi, la randul lor, supuse aprobarii Consiliului 
Local.  
3.5 Evaluarea ex-post a impactului strategiei
 
 

Pot exista mai multi indicatori pentru fiecare obiectiv si de aceea este foarte 
important ca indicatorii propusi sa fie cu adevarat cele mai bune masuri ale 

3.4 Scopul monitorizarii si evaluarii implementarii strategiei este: 

Evaluarea atingerii obiectivelor in timp util si in bugetul local;
Constatarea daca proiectele implementate sunt durabile;



Succesul realizarii Strategiei depinde, in mare masura, de participarea 
tuturor locuitorilor la procesul de implementare si monitorizare a 
acesteia. In procesul implementarii prezentei strategii vor fi implicate 
mai multi actori, fiecare respectand responsabilitati bine determinate, 
indeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor 
planificate. In plan institutional principalii actori ai implementarii 
strategiei vor fi:



Administratia Publica Locala – Primarul, Consiliul Local,
Primarial;



Agentii economici; 
Investitorii;



Societatea civila. 
Performanta implementarii strategiei va fi evaluate pe baza unor rapoarte 

strategice, elaborate de Uniunea Administrativ Teritoriala Movila Miresii. In 
elaborarea raportului strategic se va avea in vedere includerea de date relevante 

ntru evaluarea eficacitatii si eficientei masurilor aplicate. Aceste rapoarte 
strategice vor fi realizate in 2016, 2019 si 2022, fiind prezentate in cadrul 
sedintelor si transmise autoritatilor de la nivel regional. 

In cadrul raportului vor fi evidentiate: 
Situatia si evolutia socio-economica la nivelul local;



Realizarile, problemele si perspectivele in ceea ce priveste 
implementarea;



Exemplele de buna practica;


Orice propuneri de modificare a strategiei de dezvoltare locala si a 
tabelelor financiare.



Raportul va sintetiza evolutiile relevante in implementarea Strategiei, 
deficientele constatate si recomandarile pentru remediere prin ajustarea Strategiei 
si a Planului de Actiune, care vor fi, la randul lor, supuse aprobarii Consiliului 

post a impactului strategiei 
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Pot exista mai multi indicatori pentru fiecare obiectiv si de aceea este foarte 
important ca indicatorii propusi sa fie cu adevarat cele mai bune masuri ale 

Evaluarea atingerii obiectivelor in timp util si in bugetul local;


mare masura, de participarea 
tuturor locuitorilor la procesul de implementare si monitorizare a 
acesteia. In procesul implementarii prezentei strategii vor fi implicate 
mai multi actori, fiecare respectand responsabilitati bine determinate, 

ul de implementator sau de control al proiectelor 
planificate. In plan institutional principalii actori ai implementarii 

Primarul, Consiliul Local, 

Performanta implementarii strategiei va fi evaluate pe baza unor rapoarte 
strategice, elaborate de Uniunea Administrativ Teritoriala Movila Miresii. In 
elaborarea raportului strategic se va avea in vedere includerea de date relevante 

ntru evaluarea eficacitatii si eficientei masurilor aplicate. Aceste rapoarte 
strategice vor fi realizate in 2016, 2019 si 2022, fiind prezentate in cadrul 

Realizarile, problemele si perspectivele in ceea ce priveste 

Orice propuneri de modificare a strategiei de dezvoltare locala si a 

Raportul va sintetiza evolutiile relevante in implementarea Strategiei, 
deficientele constatate si recomandarile pentru remediere prin ajustarea Strategiei 
si a Planului de Actiune, care vor fi, la randul lor, supuse aprobarii Consiliului 



 
Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmari sa analizeze: 

 Modul de folosire a resurselor;
 Realizarea impactului asteptat;
 Eficienta interventiilor.  

Se vor evalua factorii de succes sau de esec, cat si sustenabilitatea 
rezultatelor si impactului strategiei. Pentru o evaluare adecvata a rezultatelor 
strategiei evaluarea ex-post trebuie realizata dupa trecerea unui anumit timp de la 
implementare. In acest scop pot fi contractati evaluator externi. 
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