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CUVÂNT ÎNAINTE

Dezvoltarea durabilă, un obiectiv fundamental al Uniunii
Europene, a devenit o preocupare nu doar la nivelul marilor orașe și
al municipiilor, ci și al comunităților rurale, în contextul în care
rezultatele aplicării acestui principiu conduc la echitate, eficiență și
inovare.
Scopul abordării este îmbunătățirea continuă a calității vieții și
a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-o abordare
integrată între dezvoltarea economică, protecţia mediului și justiție
socială.
Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza
fără o schimbare de mentalitate a oamenilor și fără comunități
capabile să utilizeze resursele în mod rational și eficient și să
descopere potențialul economic al zonei, asigurându-se prosperitate
și o deplină înțelegere a nevoilor colective.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Bărbulești prezintă
caracteristicile localității, o analiză a resurselor și oportunităților
comunei prezentând astfel cadrul în care se va realiza progresul în
următorii ani în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor.
Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul
dintre cei mai importanţi paşi care susţin procesul de dezvoltare
locală, deoarece o astfel de strategie are ca scop stabilirea unor
priorităţi pe termen mediu şi lung spre care se orientează efortul de
dezvoltare al comunităţii locale în viitor.
Acest document va sta la baza inițiativelor tuturor persoanelor
juridice care desfășoară activități pe teritoriul comunei, iar pentru
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administrația publică va fi un instrument managerial extrem de util în
urmărirea obiectivelor trasate.
Cred cu tărie că strategia de dezvoltare ne ajută să gândim în
perspectivă şi să construim viitorul. Un viitor mai bun pentru noi și
generațiile care urmează. Un viitor în care fiecare locuitor să-și
găsească locul unde să-și valorifice cunoștințele, priceperile și
deprinderile individuale pe piața muncii și să-și câștige existența sa
și a familiei în mod onest, să-și poată realiza condiţii de viaţă şi
confort comparabile cu ale cetățenilor europeni, să beneficieze de
servicii sociale de calitate și de un mediu curat și sănătos.
Un viitor care să contribuie activ la dezvoltarea comunei și
bunăstarea locuitorilor.

LIȚĂ VASILE
Primarul comunei BĂRBULEȘTI
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Prezentare metodologică
Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un
decalaj semnificativ față de zonele urbane şi se caracterizează prin:
deficiențe structurale persistente (numărul mare al populației ocupate în
agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de exploataţii de
subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare;
randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de
semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor
economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor nefuncţională; o
modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi
dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor
urbane; creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a
populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială; o administraţie
publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni.
Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a
opune în serviciul său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale
naturii. Este un spațiu pe care omul l-a modelat în funcție de nevoile sale,
pe care l-a creat prin munca sa și l-a umplut cu creațiile sale de natură
antropică, fiind deci o adevărată “capodoperă rustică” a omului.
Dezvoltarea este, în esență, o acțiune cu caracter strategic, care
are ca scop creșterea durabilă a productivității individuale, comunitare și
instituționale, ceea ce poate duce la asigurarea unor venituri mai mari
pentru indivizi. Programele de dezvoltare au în vedere schimbarea
condițiilor fundamentale, ceea ce necesită un timp îndelungat, iar
problemele rurale sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin acțiuni
pe termen scurt. Sunt necesare programe succesive, cu efecte durabile.
Realizarea acestui document strategic este rezultatul voinţei
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comunităţii locale din Bărbulești, care are la bază colaborarea dintre
membrii comunităţii şi reprezentanţii administraţiei publice. Obiectivul
acestei Strategii este de a susţine eforturile viitoare de dezvoltare ale
comunei, prin stabilirea unor direcţii strategice care au la bază analiza a 4
factori importanţi: resurse (puncte tari), puncte slabe, oportunităţi şi
amenințări cu care se confruntă localitatea.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Bărbulești reprezintă
instrumentul de lucru al administrației publice locale și este agreat de
întreaga comunitate locală. Astfel se va orienta gândirea, decizia și
acțiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor.
Totodată prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgențelor,
avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În
aceste condiții, toți factorii interesați de progresul economico-social al
comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare al tuturor obiectivelor
de dezvoltare, prin care se indică atât direcțiile de dezvoltare specifice, cât
și acțiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale
administrației publice locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a
determinat adaptarea tuturor propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca
la final strategia de dezvoltare locală să fie în consens cu aspirațiile
locuitorilor comunei Bărbulești. Importanța acestui aspect este dată atât
de certitudinea implicării viitoare a comunității în implementarea strategiei
de dezvoltare locală, cât și de posibilitatea asumării depline și conștiente
a acesteia.
Acest material a fost conceput ca un instrument care să vină în
ajutorul tuturor membrilor comunităţii locale, adresându-se deopotrivă
administraţiei

publice,

mediului

de

afaceri,

instituţiilor

publice,

organizaţiilor neguvernamentale, dar şi cetăţeanului simplu interesat de
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evoluţia viitoare a comunităţii sale. Se prevede că acest instrument va fi
deosebit de util în programarea viitoarelor investiţii dar și în atragerea
resurselor financiare (naţionale și europene) pentru realizarea unor
proiecte de anvergură pentru comuna Bărbulești.
Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele
principii:
➢ validitate ştiinţifică – procesul de elaborare a documentului

trebuie să respecte cerinţele tehnice ale planificării strategice;
➢ principiul coerenţei – acesta se referă la corelarea strategiei

locale cu documentele de planificare de rang superior precum şi cu
documente locale;
➢ principiul

parteneriatului

– dezvoltarea unei relaţii de

colaborare între administraţie şi membrii comunităţii locale, element
deosebit de important atât în etapa de elaborare a strategiei cât si în cea
de implementare;
➢ transparență

și obiectivitate - procesul trebuie să fie

transparent şi să reflecte interesele comunităţii ca întreg;
➢ coerență

și continuitate - elaborarea documentului de

planificare nu înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document
trebuie să rămână deschis ideilor și completărilor viitoare (adaptarea
periodică a documentului în funcţie de modificările care se produc la
nivelul comunităţii).
Viziunea de dezvoltare a comunei Bărbulești trebuie să înglobeze
materializarea în timp a unor politici benefice comunității locale și
cetățenilor comunei, ca cetățeni europeni. În aceste conditii, Bărbulești
trebuie să se dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de calitate
aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura,
servicii publice și comerciale, resurse umane, asistența socială, educație,
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BĂRBULEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027
7

sănătate, siguranţa cetăţeanului etc, dar şi să se integreze şi să mobilizeze
activ la nivel regional potențialul existent. Valorificarea acestuia în paralel
cu inițierea, susținerea și materializarea unor demersuri acționale și
investiționale se poate realiza prin atragerea de surse publice și private.
Orice comunitate deţine caracteristici specifice care o diferenţiază
de alte comunităţi similare. Procesul de Planificare Strategică trebuie
structurat în funcţie de aceste caracteristici.
Studiul fizionomiei comunei Bărbulești constă în analiza aspectului
exterior dar şi a texturii şi structurii reţelei de căi de comunicaţii şi a
densităţii locuinţelor, a construcţiilor în general, sub influenţa factorilor
fizico-geografici şi economico-sociali. Astfel, topografia reliefului incluzând
izolarea sau legătura cu aşezările vecine, dar şi tradiţiile au o influenţă
hotărâtoare asupra aspectului general al comunei.
În capitolele următoare vor fi prezentate detaliat funcțiile specifice
ale comunei (funcția administrativă, comercială, sanitară, culturală),
scopul final fiind de a corela toate aceste aspecte cu oportunitățile de
finanțare viitoare din perioada 2021-2027.
Strategia este un instrument de management. De abilitatea si
determinarea noastră, în procesul de punere în practică a acestui
document depinde atingerea obiectivului final: o comună ospitalieră mai
curată și mai sigură.
În urma analizelor şi dezbaterilor organizate a fost creionată o
viziune de dezvoltare a comunei pornind de la următoarele elemente:
importanţa regională a comunei, afirmarea comunei ca centru de inovaţie
şi oportunităţi, importanţa construcţiei unei comunităţi primitoare, a unui
mediu local plăcut pentru locuitori şi pentru vizitatori (creşterea calităţii
vieţii), afirmarea comunei Bărbulești ca şi comunitate financiar-economică,
necesitatea structurării unei administraţii locale eficiente, eficace,
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transparente şi responsabile la nevoile comunităţii, respectiv importanţa
activismului la nivelul cetătenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării
comunitare.
Viziunea propusă pentru comună este crearea unui mediu prielnic
dezvoltării în care să trăieşti, să munceşti şi să studiezi; o comună cu
autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi şi o comunitate
dinamică şi implicată.
Etapele metodologice principale ale Procesul de Planificare
Strategică sunt următoarele:
Realizarea analizei
preliminare

Stabilirea viziunii

Analiza sectorială

Elaborarea
documentului strategic

1. Realizarea analizei preliminare

Planificarea strategică presupune o analiză preliminară a
caracteristicilor comunității vizate. Această analiză cuprinde elemente
diverse:
• elemente de istorie a comunităţii;
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• analiza de mediu (fişa de localitate, elemente socio-economice,

elemente de infrastructură, etc);
• analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi judeţean.

Principala misiune a analizei preliminare se referă la structurarea mediului
în care se plasează comunitatea şi la identificarea capacităţilor reale
deţinute de aceasta.
•
2. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii.

Pasul al doilea se referă la stabilirea unei viziuni asupra dezvoltării
strategice a comunei Bărbulești. Această viziune trebuie să ţină seama de
elementele principale ale analizei preliminare.
3. Analiza sectorială a domeniilor strategice principale.

Această analiză se realizează pe domenii. În cadrul fiecărui
domeniu au fost elaborate sinteze de lucru pe baza cărora au fost
organizate dezbateri publice. Domenii strategice principale:
• dezvoltare şi competitivitate economică;
• dezvoltare rurală şi infrastructură (urbanism, transport, mediu etc);
• dezvoltarea resurselor umane (educaţie, pregătire continuă,

relaţia cu unităţile de învăţământ, etc);
• dezvoltare comunitară (cultură, tineret, sport, ong-uri, social,

sănătate). Metodologia presupune următoarele elemente
principale:
• analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunităţi, ameninţări);
• identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT;
• elaborarea de strategii sectoriale care să răspundă problemelor

strategice identificate;
• modalităţi de evaluare a rezultatelor pe termen mediu şi lung.

Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii publice, la care
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au fost invitate să ia parte toate părţile interesate. Sintezele au fost
modificate pe baza acestor dezbateri publice, pentru că ele trebuie să
reflecte realitatea şi să reprezinte dorinţele şi interesele comunităţii.
4. Elaborarea documentului strategic

Acest document strategic principal a fost elaborat în urma definirii
strategiilor sectoriale bazate pe sintezele de lucru şi dezbaterile publice.
Acesta este necesar să fie analizat de Consiliul Local, de partidele politice şi
de societatea civilă din Bărbulești forma lui finală putând fi asumată ca
document de planificare strategică pentru comunitate.
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Capitolul 1. Context și direcții strategice
1.1 Contextul european și național

Europă mai
inteligentă

Europă mai
conectată

Europă mai
ecologică

Europă mai
apropiată
de cetățenii
săi

Europă mai
socială

În cadrul următorului cadru financiar multi-anual al UE pentru 20212027, Comisia Europeană propune modernizarea politicii de coeziune,
principala politică de investiții a UE. Au fost conturate cinci priorități
investiționale:
1. O

Europă

mai

inteligentă,

prin

inovare,

digitalizare,

transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în

aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia
din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al

drepturilor

sociale

și

sprijinirea

calității

locurilor

de

muncă,

a

învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal
la sistemul de sănătate
5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea
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strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane
durabile în UE.
Principalele direcții de acțiune, în funcție de obiectivele prioritare și
cele specifice, de care va ține cont arhitectura viitoarelor programe, sunt
prezentate mai jos:
OP 1 O Europă mai inteligentă
CERCETARE ȘI INOVARE
O.S. Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și
adoptarea tehnologiilor avansate
1. Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiu de Cercetare
European (European Research Area)
1.1 Integrarea organizațiilor CDI românești în programe de
colaborare transfrontaliere și internaționale (Sinergii Horizon Europe,
Piața Unică, Interreg etc.) – intervenţii naţionale/regionale
1.2 Dezvoltarea şi utilizarea infrastructurii de CDI – intervenţii
naţionale/regionale
2. Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie, pentru toate
tipurile de inovare (de produs, de proces, organizațională și de marketing)
2.1 Consolidarea capacității CDI a întreprinderilor și promovarea
colaborării între organizațiile CDI și mediul de afaceri – intervenţii
naţionale/regionale
2.2 Susținerea proceselor de transfer tehnologic pentru creșterea
gradului de inovare a întreprinderilor – intervenţii naţionale
3. Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterea ratei de
supraviețuire a acestora
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3.1 Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care favorizează
apariția și maturizarea start-up/spin-off inovative – intervenţii regionale
3.2 Dezvoltarea serviciilor aferente infrastructurilor de sprijin a
afacerilor (incubatoare, acceleratoare etc.) – intervenţii regionale
4. Consolidarea CDI în domeniul sănătății
4.1 Dezvoltarea capacității de cercetare/inovare și adoptarea
sistemelor SMART în sănătate – intervenţii naţionale

DIGITALIZARE
O.S.

Fructificarea

avantajelor

digitalizării,

în

beneficiul

cetățenilor, al companiilor și al guvernelor
5. Creșterea gradului de digitizare a serviciilor publice pentru
societatea românească
5.1 Implementarea măsurilor pentru dezvoltarea serviciilor de eguvernare (evenimente de viață) – intervenţii naţionale
5.2 Digitalizare în administrația publică și competențe digitale
avansate – intervenţii naţionale
5.3 Digitizarea serviciilor publice la nivel local – intervenţii regionale
6. Digitizare pentru creșterea siguranței și îmbunătățirii serviciilor
de mobilitate și transport
6.1 Dezvoltarea de instrumente de digitizare pentru îmbunătățirea
siguranței și securității pentru toate modurile de transport – intervenţii
naţionale
6.2 Finanțarea instrumentelor de digitizare, inclusiv implementare
sisteme ERTMS/ ETCS, RIS/VTMIS pentru toate modurile de transport –
intervenţii naţionale
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BĂRBULEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027
14

7. Soluții IT și digitizare în sănătate
7.1 Refacere şi modernizare sistem informatic (CNAS) – intervenţii
naţionale
7.2 Observatorul național pentru date în sănătate – (Construcție,
achiziție echipamente/dezvoltarea de sisteme informatice) – intervenţii
naţionale
7.3 Soluții digitale în infrastructură din sănătate (digitizare internă și
externă a instituțiilor medicale) – intervenţii naţionale
7.4

Uniformizarea

fluxurilor

informaționale

(up-grade

soft,

dezvoltarea sistemelor informatice/achiziție echipamente – intervenţii
naţionale

COMPETITIVITATE
O.S. Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor
8. Facilitarea accesului la finanțare pt IMM-uri, inclusiv prin
încurajarea finanțării inițiale și timpurii a start-up-urilor cu potențial inovativ
ridicat
8.1 Instrumente financiare pentru IMM –intervenţii naţionale
9. Consolidarea competitivității economiei românești
9.1 Facilitarea investițiilor în noi tehnologii – intervenţii regionale
9.2 Sprijin pentru internaţionalizare – intervenţii regionale
9.3 Susţinerea adoptării tehnologiilor IT&C de către IMM –
intervenţii regionale
9.4 Sprijinirea clusterelor în vederea integrării acestora în lanțuri
de valoare europene – intervenţii regionale
9.5 Susținerii implementării mecanismelor economiei circulare în
cadrul întreprinderilor românești – intervenţii regionale
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10. Sprijinirea creării de noi companii și creșterea ratei de
supraviețuire a acestora
10.1 Sprijin pentru crearea de noi întreprinderi (start-up, scale-up)
– intervenţii regionale
SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI
ANTREPRENORIAT

O.S.

Dezvoltarea

competențelor

pentru

specializare

inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
11. Dezvoltarea unor competențe profesionale adecvate cerințelor
mediului de afaceri în contextul unei economii bazate pe cunoaștere
11.1

Dezvoltarea

competentelor

la

nivelul

întreprinderilor/organizațiilor de CDI/entităților – intervenții regionale
- implicare în Mecanismul de descoperire antreprenorială pentru
specializare inteligentă, tranzitie industrială și antreprenoriat, inclusiv
stagii de practică
- dotare licee pentru aplicare metode digitale de învățare
- Formare

pentru

implementarea

standardului:

sistem

de

Management a Inovării în companii
12. Susținerea capacității administrative a structurilor din cadrul
mecanismului integrat regional și național de descoperire antreprenorială
12.1 Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în
implementarea, monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare
inteligentă și a Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA) –
intervenții naționale și regionale
- capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA (așa cum
rezultă din Metodologia de desfășurare a procesului de descoperire
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antreprenorială la nivel regional)
- capacitate administrativă ADR-uri
- capacitate ADR pentru sprijin beneficiari
OP 2 O Europă mai verde

ENERGIE
O.S. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră
-

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea

îmbunătățirii eficienței energetice
- Măsuri de sprijin pentru industriile energointensive pentru a-și
îmbunătăți performanța energetică
-

Îmbunătățirea

performanței

energetice

în

industriile

energointensive
- Măsuri de sprijin pentru ESCOs
- Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii
centralizate, alături de promovarea energiei din surse regenerabile pentru
încălzirea și răcirea centralizată
- Consolidarea capacității AM, a dezvoltatorilor de proiecte și a
autorităților

O.S. Promovarea energiei din surse regenerabile
- Creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie
al clădirilor
- Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie
electrică pentru a crește capacitatea de integrare a energiei provenite din
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surse regenerabile, de natură variabilă
O.S. Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și
stocare în afara TEN-E
- Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității
energiei electrice
- Implementarea de soluții digitale pentru izolarea defectelor și
realimentarea cu energie
- Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul
rețelei de la distanță (Trebuie decisă mutarea în OP1)
- Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier
SCHIMBĂRI CLIMATICE, RISCURI, APĂ
O.S. Promovarea adaptării

la schimbările climatice, a

prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor
- Managementul inundațiilor
- Reducerea impactului manifestării secetei si furtunilor asupra
populaţiei, proprietății și mediului.
- Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv
creșterea rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la realitatea
operațională.
- Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere
O.S. Promovarea gestionării sustenabile a apei
- Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă
şi apă uzată, inclusiv prin consolidarea suplimentară si extinderea a
operatorilor regionali.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BĂRBULEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027
18

- Finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de reglementare
economică a sectorului de apă și apă uzată, astfel încât să se
eficientizieze procesul de realizare a planurilor de investiții pentru
conformare
- Continuarea investițiilor în managementul nămolului rezultat în
cadrul procesului de epurare a apelor uzate/tratatre a apei potabile.
ECONOMIA CIRCULARĂ
O.S. Promovarea tranziţiei către o economie circulară
- Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ,
inclusiv îmbunătăţirea sistemelor integrate existente de gestionare a
deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și reciclarea, pentru a preveni
generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri, în
conformitate cu nevoile identificate în PNGD și PJGD-uri.
- Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de
deșeuri
- Investiții în consolidarea capacității părților interesate fie publice
sau private, pentru a susține tranziția la economia circulară și care să
promoveze

acțiuni/

măsuri

privind

economia

circulară,

inclusiv

conștientizarea publicului, prevenirea deșeurilor, colectarea separată și
reciclarea

BIODIVERSITATE
O.S. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
- Investiții in rețeaua Natura 2000 – Elaborarea, revizuirea si
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implementarea planurilor de management, măsuri de menținere și de
refacere a siturilor Natura 2000 pentru specii și habitate, precum şi a
ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate situate în afara ariilor
naturale protejate . Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a
biodiversităţii şi ecosistemelor şi realizarea de studii științifice
- Măsuri pentru implementarea infrastructurii verzi
- Consolidarea capacității administrative a autorităților și entităților
cu rol in managementul rețelei Natura 2000 și a altor arii naturale protejate

AER
O.S. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
- Dotarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului cu
echipamente noi astfel încât să se continue conformarea cu cerințele de
asigurare și controlul calității datelor și de raportare a RO la CE si achiziția
de echipamente pentru măsurarea poluanților în aerului ambiental cu
respectarea prevederilor Directivei 2008/50/CE.
- Implementarea măsurilor care vizeazăcresterea calitatii aerului:
măsuri legate de îmbunătățirea sau înlocuirea instalațiilor individuale
(casnice) de încălzire a locuințelor/ gospodăriilor din mediul urban cu
instalații mai performante, respectiv finanțarea sistemelor de încălzire
pentru scopuri de atenuare a schimbărilor climatice,

atât la nivelul

agenților economici cât și la nivelul sistemelor de alimentare centralizată
cu energie termică la nivelul autorităților publice și/ sau altor entități publice
(spitale, unități de învățământ etc.) sau a instalațiilor individuale de
încălzire a locuințelor/ gospodăriilor, utilizând gaz natural.
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SITURI CONTAMINATE
O.S. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
- Măsuri de remediere a siturilor contaminate, inclusiv refacerea
ecosistemelor
- Regenerarea spațiilor urbane degradate și abandonate,
reconversia funcţională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/
abandonate şi reincluderea acestora în circuitul social/ economic sau ca
rezervă de teren pentru viitoare investiții la nivelul orașelor, în vederea
creării condiţiilor necesare pentru o dezvoltare durabilă urbană
MOBILITATE URBANĂ
O.S. Mobilitate națională, regionala și locală sustenabilă,
rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală,
inclusiv

îmbunătățirea

accesului

la

TEN-T

și

a

mobilității

transfrontaliere
- Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport pe cale ferată
și cu metroul și de acces la TEN-T centrală și globală de transport, inclusiv
soluții combinate
- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de județ și
în municipii și zona lor funcțională prin investiții bazate pe planurile de
mobilitate urbană durabilă
OP 3 O Europă mai conectată

CONECTIVITATE
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O.S. Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața
schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală
- Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de transport rutier
- Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de transport pe
calea ferată
- Îmbunătățirea serviciilor de transport pe calea ferată pe scurt și
lung parcurs, prin creșterea capacității de transport și măsuri de reformă
- Îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate modurile
de transport și punerea în aplicare a strategiei adoptată privind siguranța
traficului, pentru reducerea numărului de decese din accidente rutiere și
diminuarea
- Investiții în infrastructură și suprastructură portuară situate
pe rețeaua

TEN-T central și globală, inclusiv acces în porturi, investiții

multimodale în porturi și pentru îmbunătățirea conectivității transfrontaliere
- Investiții în dezvoltarea de terminale intermodale inclusiv
acces și echipamente
- Investitii în modernizarea punctelor de trecere transfrontaliere
pe rețeaua TEN-T central și globală și crearea de noi conexiuni de
transport suplimentare peste Dunăre, inclusiv măsuri de îmbunătățire a
impilor de trecere, includerea de noi servicii și proceduri operaționale.
- Asistență tehnică acordată principalilor beneficiari din
domeniul transportului, cu precădere Compania Națională de Căi Ferate
și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, alte
autorități de transport și Ministerul Transporturilor
O.S. Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și
locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și
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intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității
transfrontaliere
- Dezvoltarea rețelelor rutiere naționale de acces la TEN-T
centrală și globală de transport
- Dezvoltarea rețelelor feroviare de acces la TEN-T centrală și
globală de transport

BROADBAND
O.S. Îmbunătățirea conectivității digitale
- Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă Broadband Investiții în infrastructură de bandă largă de foarte mare capacitate,
conform rezultatelor “Planului național sau regional privind banda largă”
(condiție favorizantă)

OP 4 O Europă mai socială

OCUPARE
O.S. 1 Îmbunătățirea accesului pe piata muncii pentru toate
persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in special pentru
tineri, someri de lunga durata si grupurile dezavantajate pe piata
muncii, persoane inactive, prin promovarea angajarii pe cont propriu
și a economiei sociale
- Dezvoltarea mecanismului de integrare multidisciplinară a
politicilor din ocupare, educație, asistență socială și sănătate prin
armonizarea cadrului legal intre serviciile oferite forței de muncă de cele
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patru sectoare
- Noi abordări de furnizare de servicii integrate de ocupare,
adaptate nevoilor grupurilor dezavantajate pe piața muncii (persoane
inactive, cu dizabilități, șomeri de lungă durată, persoane reîntoarse în
țară, migranți etc.), prin pachete de servicii personalizate și adaptate
nevoilor
- .Valorificarea potențialului economic al tinerilor (inclusiv NEETs)
- . Asigurarea forței de muncă necesare în zonele care
înregistrează deficite
- Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea inițiativelor
antreprenoriale și a economiei sociale
- Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor dezavantajate
O.S. 2 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii
pentru a evalua si anticipa necesarul de competențe si a asigura
asistenta

personalizata

si in timp real urmărind asigurarea

medierii/plăsării (matching), tranziției și a mobilității forței de muncă
- Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de agregare și
integrare a informațiilor furnizate de diversele instrumente folosite în
anticipare și de utilizare a rezultatelor pentru întâmpinarea nevoilor de
competențe pe piața muncii
O.S. 3 Promovarea participării echilibrate după gen pe piața
muncii și a asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea
privată
- Crearea de oportunități pentru integrarea femeilor pe piața muncii
O.S. 3-bis Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor,
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întreprinderilor și antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții
bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat
care să reducă riscurile la adresa sănătății
- Crearea unui mediu de muncă sănătos, sigur, accesibil și
prietenos pentru angajați, în special pentru cei cu nevoi speciale (din
grupul țintă)
EDUCAȚIE
O.S. 4 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței
sistemului de educație și formare pentru piața muncii, pentru a
sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a competențelor
digitale
- Adaptarea programelor de pregătire din educație și formare la
cerințele pieței, în competențe cheie și digitale
- Creșterea calității, eficacității și relevanței ofertei și serviciilor de
educație (la toate nivelurile)
- Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților, serviciile de
consiliere, sprijin, acompaniere
- Îmbunătățirea formării cadrelor didactice pentru creșterea calități
i și eficacității procesului educativ
O.S. 5 Promovarea accesului egal la educație și formare de
calitate și favorabile incluziunii, completarea studiilor și a absolvirii
acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la
educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și
formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar
- Creșterea accesului la educație și formare de calitate și favorabile
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incluziunii
- Formarea (inițială și continuă) cadrelor didactice pentru o educație
incluzivă
- Proiectarea și furnizarea unor servicii suport pentru prevenirea și
combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii
- Creșterea accesului la educație (la toate nivelurile) și formare de
calitate pentru persoanele cu dizabilități
O.S. 6 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a
unor

oportunități

flexibile

de

perfecționare

și

reconversie

profesională pentru toți luând în considerare competențele digitale
- Creșterea participării la formare profesională continuă (sistem de
educație)
- Sprijinirea tranzițiilor în educație și pe piața muncii, în contextul
participării la formare pe tot parcursul vieții.
- Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții și de reconversie profesională pentru facilitarea tranzițiilor
și a mobilității de pe piața muncii
INCLUZIUNE SOCIALĂ

O.S.

7

Promovarea

integrării

socio-economice

a

resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate, cum ar fi
romii
- Promovarea integrării socio-economice a 700 comunităților
marginalizate, inclusiv Roma, prin implementarea unor măsuri integrate
- Îmbunătățirea condițiilor de locuit, inclusiv prin acordarea
de

locuințe sociale, înființarea de adăposturi de noapte și centre de
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urgență pentru categorii de persoane marginalizate: romi, persoane fără
adăpost, familii monoparentale sărace, victime ale traficului de persoane
sau ale violenței domestice
- Integrarea socio-economică a migraților
O.S. 8 Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la
servicii de calitate, durabile și accesibile; modernizarea sistemelor
de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția
socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței
sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă
durată
-

Măsuri

pentru

asigurarea asistenței

juridice pentru

persoanele bolnave mintal cu sau fără tutore legal
- Creșterea intervențiilor integrate pentru incluziunea socială a
persoanelor fără adăpost
- Pregătirea specialiștilor din domeniul asistenței sociale
-

Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor și

adolescenților cu tulburări din spectrul autist
SĂNĂTATE
O.S. 9 Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la
servicii de calitate, durabile și accesibile; modernizarea sistemelor
de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecția
socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței
sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă
durată
- Continuarea investițiilor în spitalele regionale/ județene și
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spitale prioritare naționale (lista scurtă MS în baza unor criterii de
prioritizare– Reabilitarea/ Construcția spitalelor județene și spitale
prioritare naționale si dotarea cu echipamente de specialitate, pregătire si
perfecționare resursa umană
- Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin
sprijinirea unor măsuri care vizează prevenirea și controlul bolilor
netransmisibile
- Sprijinirea programelor dedicate de sănătate, de exemplu,
programe pentru mamă și copil, programe în domeniul transplantului de
organe, țesuturi și celule, sănătate mintală, boli rare, prevenirea
problemelor dentare
- Creșterea accesului la servicii medicale primare la nivelul
comunității/

Asistență

medicală

de

bază

în

comunitățile

sărace/marginalizate/dezavantajate
- Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de pregătire pentru
personalul cu atribuții in domeniul asistentei medicale de urgență.
Acordarea de prim ajutor calificat și asistență medicală de urgență
- Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, îngrijire pe
termen lung și servicii și infrastructuri comunitare, în special pentru
persoanele în vârstă și pentru persoanele cu handicap; sprijinirea
măsurilor naționale eficiente de îmbătrânire active
- Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin
sprijinirea unor măsuri care vizează îmbunătățirea capacităților de
diagnostic și supraveghere a bolilor transmisibile, raportarea acestora și
îmbunătățirea măsurilor de prevenire și control
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INCLUZIUNE SOCIALĂ
O.S. 10 Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate
în risc de sărăcie sau excluziune socială, inclusiv a persoanelor cele
mai defavorizate și a copiilor
- Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate
- Integrarea socială a unor grupuri specifice aflate în risc de
excluziune
- Încurajarea incluziunii active a persoanelor în vârstă prin
măsuri privind asigurarea îmbătrânirii active
- Sprijinirea dezinstituționalizării
O.S. 11 Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de
alimente și/sau asistență materială de bază persoanelor cele mai
defavorizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere
- Abordarea derivării materiale
OP 5 - O Europă mai aproape de cetățenii săi
TURISM, PATRIMONIU, CULTURĂ, SECURITATE URBANĂ
O.S. Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social,
economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în
zonele urbane
- Investiții în turism – stațiuni turistice urbane de interes național
- Investiții în infrastructura din domeniul cultural
- Investiții în patrimoniul cultural
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- Investiții pentru regenerarea urbană și securitatea spațiilor
publice
DEZVOLTARE TERITORIALĂ INTEGRATĂ
O.S. Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social,
economic și al mediului la nivel local, a patrimoniului cultural și a
securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin
dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
- Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI (Delta Dunării și
Valea Jiului) - sprijin pentru pregătirea și conceperea strategiilor teritoriale
- Sprijin pentru structurile de guvernanță CLLD (ZUM-uri) –
pregătire, gestiune și animare
- Sprijin pentru SIDU – pregătire, gestiune și animare
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza
a 3 categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de
alocare a fondurilor se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap
de locuitor.
Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele
1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și
ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor
membre.
Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de
educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru
a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor
beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune
continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să
autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. România
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beneficiază de 30,5 mld euro prin fondul de coeziune.
Concentrarea tematică propusă este următoarea:
- 25% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)
- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)
- FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice
- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice
- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană
- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai
defavorizate
- 25% din FSE+ pentru incluziune socială
- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc

de muncă Aspectele financiare (CFM) pot fi rezumate astfel:
- Forma principală de finanțare - granturile
- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin

dezvoltate și pentru Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai
dezvoltate.
- Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din

partea fondurilor
- TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu

excepția operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro.
- Dezangajarea - regula „N+2”.

Conform documentelor publicate de Ministerul Fondurilor Europene
(MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât
în structura instituțională, cât și în cea strategică.
Sunt propuse 9 tipuri de programe, Programul Operațional
Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de
Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model
polonez).
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Prin Hotărârea nr. 936/2020 a fost aprobat cadrul general necesar
în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de
programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente
perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de
coordonare, gestionare și control al acestor fonduri.
Conform actului normativ, Ministerul Fondurilor Europene are
responsabilitatea

coordonării

pregătirii,

dezvoltării,

armonizării

și

funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic
pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente politicii de
coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027,
deținând și calitatea de autoritate de management pentru:
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
2. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și
Instrumente financiare (POCIDIF)
3. Programul Operațional de Sănătate (POS)
4. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
5. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială
(POIDS)
6. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ)
7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel
de regiune (8 POR)
8. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT)
Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai
mare alocare financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007
– 2013, intervențiile din domeniul Mediului urmând a fi preluate de
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă.
Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat
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creșterii capacității administrative, această intervenție regăsindu-se
conform documentelor publicate printre direcțiile viitorului Program
Operațional Creștere Inteligentă.
Pentru Programul Operațional Transport a fost desemnat Ministerul
Transporturilor,

Infrastructurii

și

Comunicațiilor

ca

autoritate

de

management, iar în cazul celor opt programe operaționale regionale vor
îndeplini acest rol agențiile pentru dezvoltare regională.
De asemenea, Programul pentru acvacultură și pescuit va avea
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca titular de program, autoritate
de management și organism responsabil cu primirea fondurilor de la
Comisia Europeană.
MAI va gestiona fondurile aferente domeniului afaceri interne
(Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă, Instrumentul
pentru managementul frontierei și vize).
Programele operaționale regionale se vor axa pe specializare
inteligentă, transferul tehnologic, inovare, sprijinirea IMM și digitalizare.
Program operațional

OP

Program Operațional Creștere Inteligentă,

OP 1

Digitalizare și Instrumente Financiare
Programul Operațional Sănătate

OP 1, OP 4

Program Operațional Educație și Ocupare

OP 4

Program Operațional Incluziune și Demnitate

OP 4, OP 5

Socială
Program Operațional Dezvoltare Durabilă

OP 2

Program Operațional Transport

OP 3

8 Programe Operaționale Regionale

OP 1, OP 2, OP
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3, OP 4, OP 5
Programul Acvacultură și Pescuit

OP 2, OP 5

Programul Operațional pentru Tranziție Justă

OS FTJ

Programul Operațional Asistență Tehnică

-

Sursă: MFE
O scurtă prezentare a fiecăruia dintre viitoarele programe
operaționale, a fost inclusă în următorul tabel. Informațiile au la bază
arhitectura programelor actualizată de Ministerul Fondurilor Europene la 1
octombrie 2020.
Descriere succintă a programelor operaționale pentru perioada
2021-2027
Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și
Instrumente Financiare
Programul Operațional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi
Instrumente Financiare (POCIDIF) propune măsuri în domeniile
cercetării, dezvoltării şi inovării/specializării inteligente și în
domeniul digitalizării, finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente
financiare cu respectarea regulilor de ajutor de stat, după caz,
pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național.
Prioritățile programului sunt următoarele:
1. Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de
Cercetare European şi internațional
2. Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare
în economie pentru toate tipurile de inovare
3. Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învățământ
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superior
4. Dezvoltarea capacității CDI a iNCD-urilor/ICAR-urilor
5. Dezvoltarea capacității CDI a întreprinderilor mari
6. Dezvoltarea de proiecte strategice CDI
7. Digitalizarea în educație
8. Digitalizarea în administrația publică
9. Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin
utilizarea Instrumentelor Financiare
Programul Operațional Sănătate
În viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, România
a luat decizia de a elabora în premieră un Program Operațional
multifond dedicat domeniului sănătății, care își propune să
recupereze decalajele datorate intervențiilor discontinue și
fragmentate de până acum în acest domeniu.
Prioritățile programului sunt următoarele:
1. Investiții

pentru construirea spitalelor regionale și

infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major
2. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală
primară, comunitară și serviciilor oferite în regim
ambulatoriu
3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a
populației şi profilului epidemiologic al morbidității
4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în
infrastructură și servicii
5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
6. Digitalizarea sistemului medical
7. Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate
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și utilizarea de metode moderne de investigare,
intervenție, tratament
Program Operațional Educație și Ocupare
Acest program vizează întărirea și îmbunătățirea sistemelor
de educație, digitalizarea proceselor, accesul la infrastructură
digitală și de internet, creșterea capacității de adaptare a grupurilor
dezavantajate, sporirea capacității de inovare și reziliență a
antreprenorilor.
Prioritățile stabilite sunt următoarele:
1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
2. Îmbunătățirea

participării

copiilor

la

educația

antepreșcolară și preșcolară
3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului

și a participării grupurilor dezavantajate la educație și
formare profesională
4. Creșterea

calității ofertei de educație și formare

profesională pentru asigurarea echității sistemului și o
mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la
provocările inovării și progresului tehnologic.
5. Creșterea

accesibilității,

atractivității

și

calității

învățământului profesional și tehnic
6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
7. Antreprenoriat și economie socială
8. Modernizarea instituțiilor pieței muncii
9. Consolidarea

participării populației în procesul de

învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor
și a mobilității pe piața muncii
10. Asistență tehnică
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Program Operațional Incluziune și Demnitate Socială
Scopul POIDS este de a sprijini incluziunea socială a
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor in
risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea
ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la
servicii de calitate pentru populația vulnerabilă, având ca priorități:
1. Dezvoltare

locală

plasată

sub

responsabilitatea

comunității
2. Protejarea dreptului la demnitate socială
3. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces

redus la servicii sociale
4. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie

și/sau excluziune socială și ceilalți copii
5. Servicii de suport pentru persoane vârstnice
6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
7. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri

vulnerabile
8. Ajutorarea persoanelor defavorizate

Program Operațional Dezvoltare Durabilă
Prin PODD sprijinul este direcționat către un număr limitat
de sectoare care urmează să servească la utilizarea în mod
coerent a finanțării din partea Uniunii și la maximizarea valorii
adăugate a sprijinului financiar. Astfel, prin PODD vor fi finanțate
nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: adaptarea la
schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și
dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de
stocare și a adecvanței sistemului energetic, infrastructura de apă
și apă uzată; economia circulară; conservarea biodiversității,
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calitatea

aerului

si

decontaminarea

siturilor

poluate;

managementul riscurilor.
Prioritățile la nivel de program sunt următoarele:
1. Promovarea

eficienței energetice, a sistemelor și

rețelelor inteligente de energie și a soluțiilor de stocare și
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția

la o economie circulară
3. Protecția

mediului prin conservarea biodiversității,

asigurarea calității aerului şi remediere a siturilor
contaminate
4. Promovarea

adaptării

la

schimbările

climatice

şi

managementul riscurilor
Program Operațional Transport
Obiectivele de investiții urmărite a fi implementate în
perioada programatică 2021-2027 vor fi orientate, in principal, spre
continuarea investițiilor demarate în perioada 2014-2020.
Prin urmare principala provocare pe care POT 2021-2027
va trebui să o soluționeze o reprezintă recuperarea decalajului de
dezvoltare a infrastructurii de transport a României, adaptată
inclusiv utilizării duale și asigurând în același timp atingerea
obiectivelor europene de reducere a emisiilor de carbon și
transferul spre o mobilitate durabilă și sigură.
Prioritățile urmăresc:
1. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-

T de transport rutier
2. Îmbunătățirea

conectivității

prin

dezvoltarea

infrastructurii rutiere pentru accesibilitate teritorială
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3. Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-

T de transport pe calea ferată
4. Îmbunătăţirea mobilității naționale, durabila şi reziliența

în față schimbărilor climatice prin creșterea calității
serviciilor de transport pe calea ferată
5. Îmbunătăţirea mobilității naționale, durabilă şi rezilientă

în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității
serviciilor de transport pe calea ferată
6. Dezvoltarea de centre logistice
7. Creșterea gradului de utilizare a Dunării și porturilor

maritime și fluviale
8. Creșterea gradului de siguranța pe rețeaua rutieră de

transport
9. Asistență tehnică

POR Sud-Muntenia
Programul Operațional Regional (POR) al Regiunii SudMuntenia pentru perioada 2021-2027 își propune să asigure
continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și
echilibrată a regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile
privind dezvoltarea acesteia din Planul de Dezvoltare Regională
(PDR) 2014-2020 și Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii
2014-2020 implementate prin POR 2014-2020 și alte programe
naționale și europene.
Prioritățile trasate sunt următoarele:
1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și

întreprinderi dinamice (AP1)
2. O regiune cu orașe smart (AP2)
3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul (AP3)
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4. O regiune accesibilă (dezvoltarea mobilității - AP4)
5. O regiune educată (AP5)
6. O regiunea atractivă (AP6)
7. Asistență Tehnică (AP7)

Programul Operațional pentru Tranziție Justă
Prin intervențiile selectate, POTJ va promova diversificarea
economică a celor mai afectate teritorii împreună cu măsuri de
recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate
în căutarea unui loc de muncă, însă va sprijini totodată și
transformarea proceselor industriale necesară pentru o tranziție
spre o economie neutră și pentru menținerea sau creșterea
numărului locurilor de muncă din aceste domenii. Astfel, prin POTJ
vor fi finanțate măsuri care urmăresc: creșterea și diversificarea
economică,

ocuparea forței de muncă prin recalificare sau

reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate și
economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, eficiență energetică și energie din surse
regenerabile precum și digitalizare.
De menționat că programul vizează în prezent populaţia
județelelor Hunedoara, Gorj, Prahova, Galați, Dolj, Mureș cu
posibilitatea de a include și populația altor județe sau regiuni în
urmă negocierii cu CE.
Programul Operațional Asistență Tehnică
POAT 2021-2027 este proiectat ţinând cont de noua
arhitectură a sistemului de coordonare, gestionare şi control al
fondurilor europene, cu șapte autorităţi de management în cadrul
MFE și își propune să sprijine aspectele orizontale pentru toate PO
finanțate din fondurile europene, iar pentru cele cinci programe
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finanțate din FEDR, FC și FSE+ aflate în directa gestionare a MFE
(PODD, POCIDIF, POS, POIDS și POAT) să acorde asistenţă
specifică implementării acestora, programele amintite neavând
axă specifică asistenței tehnice.
Prioritățile trasate sunt:
1. Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi

control al fondurilor FEDR, FC, FSE+ şi gestionarea
programelor
2. Asigurarea transparenței fondurilor
3. Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare

a fondurilor
În ceea ce privește politica agricolă comună (PAC 2021-2027)
propunerea Comisiei Europene pentru cadrul financiar multianual următor
include 365 miliarde de euro. Acest cuantum îi corespunde unei proporții
medii de 28,5% din bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027.
Propunerea Comisiei include totodată și o rată de cofinațare mai
mare a Statelor Membre, de la aproximativ 85% FEADR cât este în
prezent la o variație cuprinsă între 65-80%, ceea ce duce la 9,3 miliarde
de euro buget total Pilon II.
MADR propune ca pentru Pilonul II (dezvoltarea integrată a
economiei rurale şi spre protejarea mediului înconjurător) să se mențină
alocarea din FEADR cel puțin la nivelul la care este în prezent.
Alocarea propusă la nivel național este de 19,34 mld de euro.
Legat de alocările minime și maxime prevăzute pentru FEADR se
propun următoarele:
➢ Cel puțin 5 % din total FEADR – LEADER
➢ Cel puțin 30% intervenții adresate obiectivelor specifice de
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mediu și climă
➢ Maximum 4% in total FEADR – finanțarea acțiunilor de
asistență tehnică necesare pentru managementul eficient și
implementarea Planului Strategic PAC.
Rezultatele așteptate ale implementării PAC post 2020 sunt
următoarele:
➢ Creșterea

productivității

și

competitivității

sectorului

agroalimentar
➢ Creșterea gradului de reziliență a

exploatațiilor agricole la

factorii climatici și asigurarea securității alimentare
➢ Sporirea valorii adăugate a produselor agricole
➢ Diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din
producția agricolă prin realizarea unor producții integrate în
fermele agricole în vederea reducerii variabilității veniturilor
agricole
➢ Creșterea veniturilor agricultorilor și populației din mediul rural
➢ Atragerea tinerilor în agricultură
➢ Sporirea gradului de asociere
➢ Creșterea rolului cercetării în obținerea producției agricole în
contextul schimbării climatice și utilizarea eficientă a resurselor
din agricultură
➢ Creșterea calității vieții în mediul rural

Planurile strategice vor combina majoritatea instrumentelor de
sprijin finanțate prin FEGA (inclusiv programele sectoriale instituite în
temeiul precedentului Regulament OCP) și FEADR.
În noul cadru măsurile FEADR, schemele de plăți FEGA și măsurile
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de piață vor fi redenumite intervenții.
România consideră că valoarea adăugată a PAC ar putea să fie
asigurată prin aplicarea unor măsuri care să aibă un efect continuu și
pozitiv, respectiv o continuare și o consolidare a politicilor aplicate până în
prezent și care să răspundă unor obiective aplicabile în mod unitar tuturor
statelor membre.
Propunerile pentru direcțiile de acțiune în exercițiul financiar post
2020 (FEADR) sunt:
➢ Sprijin pentru mediu și climă: 35%
➢ Investiții în exploatații agricole, pomicole, în unități de
procesare, servicii de bază în mediul rural, investiții nonagricole: 38%
➢ Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi întreprinderi
rurale: 8%
➢ Cooperare și inovare: 6%
➢ Sprijin pentru bunăstarea animalelor și instrumente de
gestionare a riscurilor: 9%
➢ Schimbul de cunoștințe și informare și asistență tehnică: 4%
La baza Planului Strategic va sta o Strategie de intervenție unică și
coerentă, utilizând ținte și indicatori definiți în comun. Câteva explicații cu
privire la acești indicatori sunt prezentate mai jos:
Indicatorii de context oferă informații cu privire la tendințele
generale ale economiei, la starea mediului, la indicatorii climatici în
general, la statisticile agricole și rurale, etc. acești indicatori reprezentând
punctul de plecare pentru stabilirea intervențiilor, a realizărilor și a
performanțelor estimate de PNS. Acești indicatori vor fi folosiți pentru
identificarea nevoilor unui stat membru în vederea identificării potențialelor
intervenții dar și pentru evaluarea ulterioară a PNS (impact).
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Exemple de indicatori de context: Populație (C.01), Densitatea
populației (C.02), Rata sărăciei (C. 10), Suprafața agricolă (C. 17),
Productivitatea muncii ( C.29).
Indicatorii de realizare (output) reflectă punerea în aplicare a
instrumentelor individuale PNS, oferind produsul direct al unei intervenții.
Aceștia sunt măsurați în unități fizice sau monetare.
Indicatorii de realizare sunt incluși în anexa I a noii propuneri de
regulament PAC, sunt în număr de 35 și sunt împărțiți în două categorii:
➢ 30 de indicatori de realizare care sunt utilizați pentru verificarea
financiară anuală (pe baza unui cuantum unitar mediu planificat
la nivel de indicator de realizare – unit amount) și verificarea
anuală a performanței (pe baza contribuției indicatorilor de
realizare la atingerea indicatorilor de rezultat)
➢ 5 indicatori de realizare suplimentari care sunt utilizați pentru
monetizarea și evaluarea întregii PAC
Exemple de indicatori de realizare: Numărul de investiții nonproductive sprijinite (O. 20), Numărul de hectare cu sprijin pentru
agricultura ecologică (O. 15), Numărul de grupuri/organizații de
producători sprijinite (O. 24).
Indicatorii de rezultat reflectă efectul direct, imediat al unei
intervenții sau al PNS și se referă la obiectivele specifice ale acestuia.
Anual, fiecare Stat Membru va raporta în cadrul Raportului Anual
privind Performanța (APR) valorile fiecărui indicator de rezultat planificat
în cadrul PNS.
Exemple de indicatori de rezultat/țintă: Ponderea fermelor cu
instrumente de gestionare a riscurilor din cadrul PAC (R. 5), Noi locuri de
muncă în cadrul proiectelor sprijinite (R. 31), Ponderea populației rurale
care beneficiază de acces îmbunătățit la servicii și infrastructură grație
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sprijinului PAC (R. 34), Ponderea terenurilor agricole care fac obiectul
angajamentelor în materie de gestionare pentru calitatea apei (R. 20).
Sectorul agroalimentar și dezvoltarea spațiului rural din România
(RO) au înregistrat progrese ca urmare a implementării programelor de
dezvoltare rurală anterioare, finanțate atât din fonduri europene, cât și
naționale.
Cu toate acestea, analiza SWOT identifică faptul că încă există
multe provocări care trebuie abordate în perioada următoare, printre care:
numărul mare al fermelor mici, dotarea slabă din punct de vedere
tehnologic și structura duală a exploatațiilor agricole, aspecte de mediu
care pot conduce la diminuarea productivității, degradarea spațiului rural
și îmbătrânirea populației în spațiul rural, acces redus la servicii de bază
și infrastructură deficitară, numărul redus de produse cu valoare adăugată,
deficit de personal calificat în sectorul agricol, diversificarea veniturilor
fermierilor și populației din mediul rural, sporirea impactului schimbărilor
climatice și scăderea biodiversității etc.
În acest context, în scopul atingerii potențialului socio-economic al
mediului rural și în special, în sectorul agroalimentar, se impune ca
măsurile

întreprinse

până

în

prezent

să

fie

continuate/dezvoltate/îmbunătățite.
Astfel, prin intermediul Programului Național Strategic 2021-2027
(PNS), RO va continua eforturile pentru atingerea potențialului de
dezvoltare socio-economică prin abordarea următoarelor obiective
generale (OG):
Obiectiv General 1. Promovarea unui sector agricol inteligent,
rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară
Rezultatele așteptate în cadrul acestui obiectiv general sunt:
➢ Asigurarea unor venituri stabile în rândul fermierilor
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➢ Creșterea

productivității

și

competitivității

sectorului

agroalimentar
➢ Creșterea gradului de rezistență a exploatațiilor agricole la
factorii climatici și asigurarea securității alimentare
➢ Sporirea valorii adăugate a produselor agricole
➢ Diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din
producția agricolă și reducerea variabilității veniturilor agricole
➢ Creșterea nivelului de digitalizare în sectorul agroalimentar și în
mediul rural
➢ Optimizarea fluxului de informații în cadrul sectorului agricol și
facilitarea legăturilor dintre cercetare/inovare și practică
Obiectiv General 2. Consolidarea acțiunilor de protejare a
mediului și a celor împotriva schimbărilor climatice și contribuția la
îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene în materie de mediu și
climă
Rezultatele așteptate în cadrul acestui obiectiv general sunt:
➢ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile
agricole
➢ Adaptarea la efectele schimbărilor climatice în sectoarele
agricol și forestier
➢ Gestionarea eficientă a resurselor naturale și menținerea unui
impact redus al agriculturii asupra resurselor naturale (sol, apă,
aer)
➢ Asigurarea produselor agroalimentare sănătoase
➢ Menținerea unui status de conservare bun al biodiversității și
păstrarea zonelor cu înaltă valoare naturală
➢ Conservarea caracteristicilor spațiului rural și a peisajelor
naturale
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Obiectiv General 3. Consolidarea structurii socio-economice a
zonelor rurale
Rezultatele așteptate în cadrul acestui obiectiv general sunt:
➢ Creșterea veniturilor populației din mediul rural
➢ Creșterea calității vieții în mediul rural
➢ Sporirea

numărului

de

tineri

implicați

în

sectoarele

agroalimentar și non agricol și în spațiul rural, corelat cu
creșterea rolului educației antreprenoriale agricole pentru
aceștia
➢ Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune
socială în spațiul rural
➢ Dezvoltarea Zonei Montane din România
➢ Reducerea abandonului zonelor rurale, în special manifestat în
rândul populației tinere
➢ Creșterea gradului de utilizare de noi tehnologii în sectorul agroalimentar de către tineri
Obiectiv transversal - Promovarea cunoașterii, inovării și
digitalizării în agricultură
Rezultatele așteptate în cadrul acestui obiectiv transversal sunt:
➢ Creșterea numărului de fermieri care vor beneficia de consiliere,
consultanță agricolă și formare profesională, precum și
optimizarea nivelului de cunoștințe
➢ Dezvoltarea unui sistem de inovare și cunoștințe în agricultură
(AKIS) funcțional și dinamic
➢ Eficientizarea transferului de cunoștințe și îmbunătățirea
producției prin facilitarea accesului la informații, practici și
tehnologii noi
➢ Dezvoltarea unor parteneriate funcționale
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➢ Dezvoltarea tehnologiilor digitale și dezvoltarea infrastructurii
online
➢ Consolidarea unui sistem de consultanță public/privat
La baza identificării celor enumerate anterior a stat analiza situației
actuale descrise în analiza PNS 2021-2027, corelată cu obiectivele
sectoriale prevăzute de documentele strategice și de politici publice care
vizează agricultura și dezvoltarea rurală.

1.2 Context regional și județean
Regiunea Sud Muntenia este amplasată în partea de sud a
României, învecinându-se la nord cu regiunea Centru, la est cu regiunea
Sud-Est, la vest cu regiunea Sud-Vest, iar la sud cu Bulgaria, limita fiind
dată de fluviul Dunărea. Cu o suprafaţă de 34.453 km2, reprezentând
14,5% din suprafaţa României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al IIIlea ca mărime din cele opt regiuni de dezvoltare.
Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este
formată din șapte judeţe (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 de oraşe şi 519 comune cu 2019
sate. În ceea ce priveşte suprafaţa regiunii, se poate observa că cele mai
mari ponderi sunt deţinute de judeţele Argeş (19,8%), Teleorman (16,8%)
şi Călărași (14,8 %), iar cea mai mică de judeţul Giurgiu (10,2 %).
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În perioada de programare 2007-2013, regiunile din Uniunea
Europeană au fost împărţite şi finanţate de Comisia Europeană, în două
categorii, în funcţie de venituri, respectiv: regiuni mai puţin dezvoltate şi
regiuni mai dezvoltate. În schimb, pentru exerciţiul financiar 2014-2020,
Comisia Europeană a stabilit crearea unei noi categorii de regiuni, aşanumitele „regiuni de tranziţie", al căror PIB pe cap de locuitor a fost cuprins
între 75% şi 90% din media Uniunii Europene.
Exercițiul financiar 2021-2027 păstrează categoriile de regiuni din
perioada anterioară, însă aduce schimbări din punctul de vedere al
cofinanțării și al încadrării regiunilor în funcție de PIB/locuitor. Astfel,
Comisia Europeană stabilește ca cele trei categorii definite vor fi eligibile
pentru investiţii după cum urmează:
➢ Regiunile mai puţin dezvoltate, al căror PIB/locuitor este mai mic
de 75% din media Uniunii Europene, vor avea în continuare
prioritate maximă în cadrul acestei politici.
➢ Regiunile de tranziţie, al căror PIB/ locuitor este cuprins între 75%
şi 100% din media Uniunii Europene;
➢ Regiunile mai dezvoltate, cu un PIB/ locuitor mai mare de 100%
din media Uniunii Europene.
Regiunea Sud Muntenia se încadrează în categoria regiunilor „mai
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puţin dezvoltate”, fiind caracterizată de un PIB/ locuitor mai mic de 70%
comparativ cu media Uniunii Europene.
Planul Regional de Dezvoltare al regiunii pentru perioada 20212027 va ține cont de o analiză de nevoi care a reliefat următoarele
concluzii:
➢ În pofida investițiilor realizate în perioada 2011– 2017, regiunea
încă dispune de un nivel scăzut de dezvoltare a infrastructurii de
mediu. Din punct de vedere teritorial, problemele se manifestă cu
pregnanță în partea de sud a regiunii (județele Giurgiu și Teleorman)
și în mediul rural. Astfel că, în perioada 2021 – 2027 investițiile din
domeniu ar trebui să se concentreze către extinderea și
modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, canalizare și
epurare, cu precădere în mediul rural și în județele din partea de sud
a regiunii.
➢ De asemenea, managementul integrat al deșeurilor continuă să fie
una dintre problemele de mediu prioritare ale regiunii, operațiunile
de colectare selectivă și reciclare realizându-se în prezent doar în
mediul urban din anumite județe din regiune (Dâmbovița, Ialomița,
Prahova, Argeș și Giurgiu). Totodată, gradul de acoperire cu servicii
de salubrizare este încă scăzut în mediul rural, deșeurile fiind
depozitate în gospodării sau în locuri neamenajate. Din acest punct
de vedere, investițiile din perioada 2021 – 2027 se vor concentra pe
finalizarea implementării sistemelor de management integrat al
deșeurilor din toate județele regiunii, precum și pe dezvoltarea
serviciilor de salubrizare în mediul rural.
➢ În ceea ce privește calitatea factorilor de mediu, există probleme
referitoare la poluarea apelor de suprafață, poluare generată în mare
parte atât de exploatările de hidrocarburi cât și de deversările apelor
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uzate menajere, insuficient epurate. Totodată, la nivelul regiunii
există un număr mare de situri contaminate (492 din cele 1.183 situri
potențial contaminate existente la nivel național respectiv 16 din cele
210 situri contaminate sunt în regiunea Sud Muntenia) în urma
activităților industriale. Cât privește poluarea aerului, aceasta se
datorează activităților industriale energofage, traficului auto intens
din zonele urbane și utilizării combustibilului solid la sistemele de
încălzire ale populației. Din acest motiv, investițiile din perioada 2021
– 2027 vor fi direcționate și către decontaminarea siturilor,
promovării eficienței energetice și utilizării energiilor regenerabile.
➢ Vulnerabilitatea mare a regiunii Sud Muntenia la riscurile naturale se
datorează, în egală măsură, infrastructurii deficitare de protecție la
inundații, defrișărilor pe suprafețe mari de teren, cât și formelor de
relief și schimbărilor climatice (se face referire la aridizare,
deșertificare, cutremure și avalanșe). Astfel, investițiile vizate pentru
perioada 2021 – 2027 vor fi îndreptate și către creșterea capacității
locale și regionale de prevenire a riscurilor naturale.
Strategia de dezvoltare teritorială a județului Ialomița
Din punct de vedere spațial, județul Ialomița în perspectiva anului
2030 este proiectat ca rețea de dezvoltare policentrică funcțională atât în
interior, cât și în context regional și național. Obiectivele sale de dezvoltare
teritorială, proiectate în orizontul de timp 2030, vizează coeziunea
teritorială, direcționată către realizarea unui parteneriat teritorial durabil,
consolidarea competitivității urbane, coroborată cu revigorarea zonelor
vulnerabile și promovarea zonelor cu valori culturale și naturale certe,
recunoscute.
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Obiectivele strategice generale și sectoriale sunt detaliate și
justificate după cum urmează:
Obiectivul general 1 cu dimensiune spațială explicită:
Dezvoltarea spațială policentrică a județului în context regional și
național
Pentru susținerea dezvoltării spațiale echilibrate a județului și
atingerii unei creșteri a coeziunii sociale și teritoriale, rețeaua localităților
urbane, constituită de-a lungul râului Ialomița, are nevoie de o mai bună
cooperare cu localitățile vecine și de conexiuni cu alte zone urbane
funcționale și piețe de desfacere. De asemeni, promovarea orașelor mici,
precum și a localităților rurale mai mari, ca centre locale, va conduce la
diminuarea disparităților de echipare a teritoriului, printr-o distribuție mai
echilibrată a creșterii. Trei obiective sectoriale susțin dezvoltarea
policentrică a județului:
Obiectiv sectorial 1: Conectarea la rețelele de transport și energie
Dezvoltarea rețelei de transport și energie între localitățile județului
va contribui la stimularea activităților economice și la creșterea coeziunii
sociale, astfel:
➢ Căile de transport naționale rutiere și feroviare, existente și
propuse prin Masterplanul General de Transport, integrate în
rețeaua drumurilor județene și comunale consolidează
dezvoltarea policentrică a județului.
➢ Creșterea accesibilității și mobilității în interiorul județului,
susținută de sisteme de siguranță și securitate a traficului,
contribuie la dezvoltarea bazei economice (terenuri) și la
integrarea patrimoniului natural și cultural în rețele de
cunoaștere și turism.
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➢ Conexiunea la rețelele de transport de energie, gaze naturale
și energie electrică, îmbunătățește factorii de localizare pentru
investiții, contribuie la creșterea competitivității economice și la
îmbunătățirea condițiile de locuire.
Obiectiv sectorial 2: Asigurarea protejării valorilor naturale
Amplasarea județului într-un cadru natural valoros și variat ridică
aspectele valorificării și protecției acestuia. Elementul crucial este
planificarea spațială a măsurilor legate de biodiversitate, pentru a
preîntâmpina expansiunea dezvoltării urbane și rurale în aceste teritorii și
pentru a asigura controlul resurselor naturale și a factorilor de risc natural.
Prin Strategia Dunării, județul Ialomița este un partener în politica de
cooperare europeană în implementarea directivelor UE privind Păsări și
Habitate, în scopul găsirii măsurilor de protecție a zonelor vulnerabile, dar
și de promovare a acestor valori prin activități de turism.
Obiectiv sectorial 3: Creșterea atractivității și calității locuirii la
nivelul U.A.T. urbane și rurale
Strategia de dezvoltare teritorială pune pe același plan calitatea
locuirii în zonele urbane și rurale, recunoscând că varietate și diferența
dintre acestea reprezintă valori comune ce susțin consolidarea mediului
socio-economic. Rețeaua teritorială a locuirii și producției trebuie să se
dezvolte prin parteneriatul urban-rural, operațional în prezent în zona
funcțională a municipiului Slobozia.
Acest parteneriat contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare
spațială a zonelor urbane și rurale, reprezentând motorul dezvoltării și al
reducerii treptate a disparităților teritoriale. Caracteristicile specifice ale
zonelor urbane și ale celor rurale sunt abordate separat în două obiective
sectoriale subsecvente ce privesc distinct dezvoltarea urbană și rurală.
Teritoriul rural este domeniul de acțiuni întreprinse pentru refacerea,
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protecția și consolidarea ecosistemelor, încurajarea utilizării eficiente a
resurselor, promovarea incluziunii sociale, pentru reducerea sărăciei și
dezvoltarea economică, prin menținerea calității apelor, gestionarea
durabilă a terenurilor, plantarea de arbori pentru prevenirea eroziunii
solurilor și a inundațiilor.
Obiectiv general 2: Consolidarea rolului administrației în
dezvoltarea spațială
Dezvoltarea durabilă a spațiului solicită o dezvoltare durabilă a
capacității de planificare a resurselor economice teritoriale și de răspuns
la problemele generate de dezvoltarea economică și de impactul
schimbărilor climatice. Categoria resurselor tehnice este cea care
fundamentează politicile publice și, de aceea, este abordată în continuare,
printr-un obiectiv sectorial care se referă la capacitatea administrative de
gestionare a PATJ.
Obiectiv sectorial 4: Dezvoltarea capacității operaționale de
implementare a PATJ
Susținerea dezvoltării județului depinde nu doar de capacitatea
administrației publice de a formula și implementa politici teritoriale, ci și de
analize, studii și rapoarte de cercetare ce îi fundamentează deciziile. În
acest sens, sectorul de cercetare și consultanță de specialitate joacă un
rol important, prin oferirea de informații și scenarii alternative. Din această
categorie de cercetare spațială fac parte cercetări privind biodiversitatea,
studii de impact de mediu, cercetări în agricultură, studii de piață, cadastru,
etc., dar și strategii de dezvoltare locală pentru UAT-uri sau parteneriate
între acestea și/sau cu sectorul privat. Oportunitățile de dezvoltare
inteligentă, de exemplu, (în domeniul serviciilor publice, sau în domeniul
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agriculturii) pot fi abordate doar prin parteneriatul cu sectorul privat și cu
cel de cercetare și trebuie să facă parte din strategiile de dezvoltare ale
UAT-urilor ce doresc să exploreze astfel de instrumente.
Strategia spațială a județului pe perioada 2019-2030 proiectează
modelul spațial al creșterii economice și sociale a județului, prin localizarea
listei programelor și proiectelor în cadrul rețelei de localități, preponderent
rurale, în cadrul căreia s-a dezvoltat în timp axa urbană, de la est la vest,
de-a lungul cursului Ialomiței.
Tipologia spațială urban-rural pe teritoriul județului Ialomița
cuprinde patru zone de dezvoltare agregate spațial prin coridorul natural
al Ialomiței, rețeaua de transport și prin influența generată de trei zone
urbane – Slobozia, Fetești și Urziceni. A patra zonă este reprezentată de
teritoriul rural situate între E85 și DN21 și la sud de râul Ialomița.
Din punct de vedere al conectivității, prin Urziceni județul este
racordat la vest de rețeaua de transport rutieră națională – E85.
În județ există patru zone de aglomerare funcțională identificate la
nivelul rețelei de localități – în jurul principalilor poli ai județului constituie
potențiale zone de cooperare pentru atragere de investiții și implementare
de proiecte.
Este evident că orice plan de acţiune trebuie să prezinte o viziune
holistică ce ţine cont de polii de acţiune din jur.
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Sursă:
IHS România
Intervențiile strategice propuse în figura de mai sus, susțin
dezvoltarea centrului polarizator și cooperarea acestuia cu teritoriul de
referință și vor fi transpuse în proiecte în cadrul Planului de acțiune.
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Capitolul 2. Analiza diagnostic
2.1 Coordonate județene
Județul Ialomița se află în partea de sud-est a țării, în Câmpia
Bărăganului, diviziune estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al
Ialomiței și la interferența unor vechi și importante drumuri comerciale, prin
care capitala țării este legată cu Moldova și cu litoralul Mării Negre.

Suprafața totală a județului este de 4453 km2, adică 1.9% din
suprafața totală a ţării.
Acest teritoriu se află la interferenţa unor vechi rute comerciale
care-i dau şi acum caracterul de zonă de tranzit între Orient (prin
Constanţa) şi Occident. Judeţul Ialomiţa este străbătut de cursul inferior al
râului cu acelaşi nume, dar şi de fluviul Dunărea, între braţele sale Borcea
şi Dunărea Veche aflându-se o mare suprafaţă cu potenţial agricol ridicat.
Organizarea

administrativă

a teritoriului

acestui

judeţ

era

următoarea: 7 municipii şi orașe ( din care 3 municipii) , 59 comune şi 127
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de sate. Reşedinţa judeţului este municipiul Slobozia. Judeţul se
învecinează cu judeţele: Prahova, Buzău, Brăila (la nord), Constanţa la
est) , Călăraşi (la sud) şi Ilfov (la vest).
Categorii de unități

U.M.

administrative

Ani
2018

2019

Municipii

număr

3

3

Orașe

număr

4

4

Localități componente ale

număr

12

12

Comune

număr

59

59

Sate

număr

127

127

Din care: aparțin de

număr

4

4

municipiilor și orașelor

municipii și orașe
Organizarea administrativă a județului Ialomița. Sursă: INSSE

Relief
Relieful județului Ialomița poartă amprenta situării sale în diviziunea
estică a Câmpiei Române - Bărăganul, fiind dominat de câmpuri tabulare
întinse și lunci. Circa 65% din suprafața județului aparține Câmpiei
Bărăganului, 15% Luncii Dunării, 9% Câmpiei Vlăsiei și 11% luncii
Ialomiței și câmpiei de divagare Argeș - Buzău.
Din punct de vedere geologic, zona Ialomiței este un bazin de
sedimentare maritimă, lacustră.
Altitudinal, relieful în județ se desfășoară în trepte de la nord la sud
și de la vest spre est. Zona cea mai înaltă - 91 m se află pe Platoul
Hagienilor, lângă satul Platonești, ei alăturându-i-se Piscul Crăsani - 81 m
și Câmpul Grindu - 71 m. Altitudinea minimă este de 8m, în nordul incintei
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Brațului Borcea.

Hidrografia
Rețeaua hidrografică a județului Ialomița cuprinde :
- ape curgătoare: Dunărea veche (75 km.), Brațul Borcea (48 km.),
Ialomița (175 km.), Prahova (30 km.), Cricovu Sărat, Livezile (7 km.),
Bisericii (10 km)
- limane fluviale: Strachina (5,75 km2), Fundata (3,91 km2), Iezerul
(2,16 km2), Șcheauca (1,07 km2), Cotorca (0,72 km2), Jilavele (0,59
km2), Sărățuica (0,52 km2), Comana (0,43 km2), Maia (0,29 km2),
Rogozu (0,26 km2), Ratca, Murgeanca, Valea Ciorii, Cătrunești, Hagiești,
și altele
- lacuri de luncă: Piersica, Bentu, Bataluri, Marsilieni, Bărbătescu; lacuri de albie: Amara (1,68 km2); - lacuri artificiale: Dridu (9,69 km2)
- lacuri de albie: Amara (1,68 km2)
- lacuri artificiale: Dridu (9,69 km2).
Rețeaua hidrologică este formată din ape freatice potabile, aflate la
adâncimi de 2 – 7m în lunci și 5 - 30m în cea mai mare parte a județului.
Au fost identificate resurse de apă termală în zonele Amara și Giurgeni,
cu o temperatură de 4000 C.

Clima
Clima județului Ialomița este temperat-continentală caracterizânduse prin veri foarte calde și ierni foarte reci, printr-o amplitudine termică
anuală, diurnă relativ mare și prin precipitații în cantități reduse. Durata
medie anuală de strălucire a soarelui este cuprinsă între 21.00 și 23.00
ore, numărul anual de zile cu cer senin este de 110; cu cer noros de 123,
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iar cu cer acoperit 130 de zile.
Temperatura medie anuală a aerului crește de la Nord-Vest (10,40
C la Armășești), către Sud - Est (11,10 C la Fetești). Minima absolută a
ajuns până la - 32,50C la Armășești (25 ian.1942), iar maxima absolută
până la +440 C la Amara (august 1951), fapt ce determină o amplitudine
termică maximă de 76,50C.
Precipitațiile atmosferice, variază între 400 și 520 mm/an, cele mai
mici fiind repartizate în Lunca Dunării, iar cele mai mari fiind în restul
județului. Vânturile au ca direcții dominante nord-est, nord, sud-vest și sud,
dominante fiind crivățul, austrul, băltărețul și suhoveiul.
Umezeala relativă a cerului variază între 74 și 76%. Dintre
fenomenele climatice caracteristice se remarcă înghețul, bruma și viscolul,
în perioada rece, seceta, roua și grindina, în perioadele calde ale anului.

Solurile
Solurile județului Ialomița sunt cernoziomuri (193.000 ha.), cambice
(25.000 ha) și brun - roșcat (1.000 ha), solurile aluviale (36.000 ha.) și
solurile sărăturate - solonceacuri și solonețuri (800 ha) și altele.
Majoritatea solurilor sunt favorabile agriculturii constituind una dintre
bogățiile județului Ialomița.
Resursele subsolului județului Ialomița sunt reprezentate de:
- petrol și gaze naturale în perimetrul Urziceni – Colilia - Grindu;
- loessul cu o textură foarte fină - Urziceni, Țăndărei, Slobozia,
Manasia;
- nisipul, în zona Hagieni și albia râurilor;
- nămolul terapeutic sapropelic la Amara și Fundata;
- izvoare sulfuroase la Ciulnița , Perieți, , Amara, Valea Ciorii;
- izvoare termale - Giurgeni, Amara.
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Vegetația și fauna
Vegetația județului Ialomița are caracter de stepă. Pe 65% din
suprafața sa se întâlnesc următoarele tipuri:
- stepă primară la Cocora, Sălcioara, Movila, formată din graminee
lipsite de valoare furajeră
- silvostepă, în sud-vestul județului, cu păduri mari la Groasa, Odaia
Călugărului, Sinești, Deleanca, Morăreanca, unde se înregistrează
arborele de stejar pufos și brumăriu, cer, gârniță, salcâm
- stepă, cu arbori și arboret de pădure, regăsiți în pădurile de la
Redea (com. Ion Roată), Cornatele (com. Cosâmbești), Beslești - Popești
(com. Sudiți), Ciunga (com. Movila) și care cuprind frasinul, părul și mărul
pădureț, ulmul, jugastrul, păducelul, porumbarul, lemnul câinesc, măceșul,
cornul, sângerul
- luncă: stuf, papură, rogoz, salcie, plop, stejar în Lunca Ialomiței
(Bărcănești, Speteni, Alexeni, Slobozia, Bueasca, Andrășești) și în Lunca
Dunării (Bordușani, Săltava, Balaban)
- lacustră - orzoaica de baltă, brădișul, lintița, coada calului, limba
broaștei, săgeata apei, cucuta de apă, piciorul cocorului
- alte tipuri: urzica, troscot, pălămida, mohor, mușețel, coada
șoricelului, păpădie, ceapa ciorii, ghiocel, brebenel etc.
Fauna existentă în județul Ialomița se poate clasifica astfel:
- animale de stepă și de pădure : popândăul, hârciog, orbete,
șoarecele de câmp, dihor de stepă, iepure de câmp, prepeliță, potârniche,
șoarecele de câmp, nevăstuica, căpriorul, mistrețul, vulpea, șoarecele de
pădure, viezurele, iar dintre reptile menționăm: șarpele rău, șopârla de
stepă, șopârla de câmp.
S-au mai semnalat: bizamul, câinele enot, vrabia spaniolă. Până
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în 1940 (în vestul județului) și 1967 (în estul său) a existat dropia, azi
dispărută, la fel și spurcaciul dispărut după 1945.
- păsări: prigoria, fluierarul, dumbrăveanca, ciocârlia, cioara, vrabia,
graurul, turturica, guguștiucul, fazanul colorizat, prepelița, potârnichea,
vrabia, sitarul, lișița, rața sălbatică, șoimul dunărean etc.
- ihtiofauna este alcătuită din: bibanul, plătică, crap, caracudă,
babușcă, știucă, somn, nisetru, morun etc.
O parte importantă din fauna județului Ialomița este de valoare și
interes cinegetic, constituind o resursă pentru dezvoltare locală durabilă.

Turism
Turismul în județul Ialomița are următoarele componente: turism
balnear, agroturism, turism cultural și turism pentru vânătoare și pescuit.
Baza turistică a județului Ialomița însumează o capacitate de
cazare de peste 6.000 locuri, din care aproape 3.000 de locuri în hoteluri
peste 600 locuri în vile și la motelurile Sinești, Malu și Perla din Amara,
2.430 locuri în unitățile de tratament balnear din Amara și 300 locuri în
vilele Taberei școlare din Amara.
Valorificarea turistică a zonei a pornit de la caracteristicile peisajelor
sale geografice, legate îndeosebi de rețeaua hidrografică, cu salba de
lacuri și limane fluviatile, dar și la poziția de „tranzit” a județului Ialomița
spre litoralul românesc al Mării Negre.
Cel mai important obiectiv turistic al județului este stațiunea
balneoclimaterică AMARA, situată la 7 km de Slobozia și 126 km de
București, vestită prin nămolul sapropelic și apele minerale sulfatate,
clorurale și bromurate folosite în tratamentul bolilor reumatismale cronice,
ale sistemului nervos periferic, în afecțiuni posttraumatice ale aparatului
locomotor.
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Elemente de patrimoniu
Monumente și ansambluri arhitecturale și de artă plastică:
- Mănăstirea „Sf. Voievozi” sec. XVII - XIX, Biserica „Sf. Voievozi”
- Școala Agricolă „Iordache Zossima” (1887);
- Ansamblul conacului și cavoului familiei Zappa - 1857
- Primăria Ion Roată;
- Conacul Bolomey (1898)
- Primăria Cosîmbești;
- Schitul Balaciu Piteșteanu (1821- 1841);
- Mănăstirea Balaciu;
- Podurile dintre Fetești și Cernavodă (1890 - 1895)
- Conacul Marghiloman (1869 - 1874);
- Conacul Bizu Cantacuzino (jumătatea sec XIX);
- Cavoul lui Barbu Catargiu, sat Malu, comuna Sf. Gheorghe;
- Conacul Hagianoff (1899), comuna Manasia;
- Casa memorială Ionel Perlea, sat Ograda, comuna Bucu;
- Monumentul și Cimitirul Eroilor în municipiul Slobozia;
- Bustul lui Matei Basarab (1932), municipiul Slobozia.
Arii protejate în județul Ialomița
a) Aria Lacului Fundata cu o suprafață de 391 ha;
b) Aria Lacului Amara cu o suprafață de 162 ha;
c) Aria Lacului Natural Strachina cu o suprafață totală- 1000 ha;
d) Aria lacurilor naturale: Bentu Mic (19,87 ha), Bentu Mic Cotoi
(18,30 ha) și Bentu Mare (92,33 ha);
e) Situl arheologic Popina Bordușani – 1,62 ha, care conservă
resturi de cultură materială și spirituală geto-dacică, pe o grosime de 12m.
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f) „Pădurea de Stejari Seculari – Canton Hățiș”, amplasată în
localitatea Stelnica, care are o suprafață de 6,4 ha și unde aproape 90%
din arbori sunt din specia Stejarul Brumăriu cu vârsta de circa 300 ani.
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2.2 Situația existentă la nivel local
Prezentare generală
Comuna Bărbuleşti a fost atestată începând cu a doua jumătate a
secolului al XVI-lea mai exact în anul 1580.
Comuna se află la aproximativ 2,5 km de Urziceni și este străbătută
de șoseaua națională DN1D, care leagă acest oraș de Ploiești, precum și
de calea ferată ce pleacă din Urziceni către Ploiești și București, pe care
este deservită de halta Bărbulești.
Teritoriul comunei face parte din Câmpia Română, fiind poziţionat
la extremitatea sud-vestică a Bărăganului Central. Din punct de vedere
geologic, depresiunea Valahă face parte din marea unitate structurală
cunoscută sub numele de „ platforma Moesică”.
Condiții climatice și resurse
Singura arteră hidrografică ce are curs permanent este râul Sărata.
Cursul acestui râu traversează teritoriul comunei lăsând o pantă a cursului
apei de 0,33m/km.

Apa sa conţine o cantitate mare de săruri, de unde

şi numele său.
Solul este reprezentat prin sol de luncă, nivel plan, uşor de
mecanizat, fertil, bogat în substanţe nutritive şi cernoziomuri.
Teritoriul

comunei

Bărbuleşti

se

încadrează

în

categoria

pământurilor loessoide sensibile la umezire de categoria A.
Cadrul natural al teritoriului comunei Bărbuleşti oferă condiţii bune
de dezvoltare, deoarece localitatea beneficiază de teren fertil bun potrivit
pentru agricultură.

Analiza domeniilor de interes
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În conformitate cu documentele strategice la nivel european și
național au fost selectați spre analiză indicatorii socio-economici principali,
astfel încât să poată fi determinate intervențiile cel mai potrivit a fi
întreprinse în viitor în vederea asigurării unei dezvoltări durabile.

Infrastrucutura de transport
Principala cale de acces în comună este şoseaua Urziceni Ploieşti.
Comuna Bărbuleşti se află poziţionată în apropiere de oraşe
importante, ceea ce îi sporeşte potenţialul economic.
o Buzău - 57 km;
o Ploieşti - 58 km;
o Urziceni - 3 km;
o Slobozia - 62 km;
o Bucureşti - 57 km.
Din centrul comunei se parcurg următoarele distanţe până la cele
mai importante căi de acces:
o Aeroport - 67 km;
o Port-210 km;
o Benzinărie - 2,5 km;
o Gară Haltă - 500 m;
o E 60-24 km;
o Autostrada - A2 - 80 km;
o Drum naţional DN1 - 1.8 km;
o Drum european E85.
o Drum asfaltat: DN 1.8 km, restul de 9 km de reţea de drum este
pietruit (3 km sunt asfaltaţi, iar 6 km sunt pietruiţi).
Modernizarea drumurilor locale face parte din proiectele prioritare
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ale comunei în perioada post 2020.
Infrastructură de utilități
Comuna Bărbuleşti nu dispune de un sistem propriu de alimentare
cu apă potabilă. Alimentarea cu apă se face din fântânile din gospodării,
dar nici la o adâncime de 150 m apa nu este potabilă.
Localitatea nu dispune de reţele de canalizare. Locuinţele folosesc
rareori fose septice vidanj abile.
În prezent locuitorii comunei Bărbuleşti nu dispun de un sistem de
alimentare cu gaze naturale. Prepararea hranei se realizează cu sobe de
gaze, lemne sau cu combustibil lichid, precum şi cu sobe tip aragaz cu
butelii de gaz lichefiat.
Comuna se află în zona de acoperire a rețelelor de telefonie mobilă
cu un procent de 100%. Telefonie fixă nu deține decât primăria.
Infrastructură

Specificații

Drum asfaltat

15158 m

Iluminat public

15158 m

Canalizare

nu

Gaze

nu

Telefonie mobilă/internet

da

Resurse agro-zootehnice
Condiţiile geografice şi climaterice deosebit de favorabile ale zonei
au determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant
agricole cum ar fi: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. Comuna
deţine o bază economică cu profil agrar.
a) Tipuri de terenuri
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Comuna Bărbuleşti deţine teren arabil ce poate fi exploatat.
Activitatea agricolă se realizează atât prin lucrul individual al
suprafeţelor proprii cât şi prin asociaţii lucrative.
Detalierea suprafețelor de teren și utilizarea cestora este
prezentată în tabelul de mai jos:
Destinație teren
neproductiv
arabil
intravilan
ape
curți construcții
căi comunicații

HA
27,65
966,37
299,71
1,56
195,3
32,85

Din suprafaţa totală de teren agricol doar o mica parte sunt supuse
unor uşoare fenomene de degradare .
Totodată trebuie spus că s-au identificat suprafeţe afectate de
fenomene de sărăturare, acidificare, tasare şi terenuri cu exces de
umiditate.

b) Producția vegetală
Comuna Bărbuleşti fiind situată într-o zonă de câmpie, predominant
se cultivă grâul şi porumbul, pe lângă acestea se pot regăsi: floarea
soarelui, orzoaică şi rapiţă.
În ceea ce priveşte pomicultura, aceasta se practică la un nivel
redus, doar în gospodăriile oamenilor.
Viticultura şi legumicultura se practică la nivel redus, în gospodăriile
sătenilor pentru consumul propriu.

c) Zootehnia
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O contribuţie importantă la dezvoltarea zootehniei în comuna
Bărbuleşti o are suprafaţă de păşune existentă, 253 ha. Creşterea
animalelor se practică la nivelul gospodăriilor populaţiei. Piscicultura se
poate practica pe râul Sărata.
Numărul efectiv de animale existent la nivelul comunei se
regăsește în tabelul de mai jos.
Categorie
bovine
suine
ovine
caprine
păsări

Număr
146
56
1034
214
1263

Se poate concluziona că în prezent producțiile sunt modeste sau
chiar foarte mici la aproape toate culturile, în principal ca urmare a utilizării
reduse a utilajelor mecanizate și a puterii financiare scăzute care nu
susține achiziționarea de îngrășăminte. Costul crescut al lucrărilor agricole
îi determină pe agricultorii particulari să nu folosească seminţe
selecţionate, îngrășăminte, lucrările mecanizate efectuându-le cu animale,
astfel rezultă randamentul scăzut.
Plecând de la nivelul de trai scăzut al zonei și de la faptul că
agricultura va continua să constituie o activitate principală în cadrul
comunităților rurale, se analizează posibilitățile creării unui sector agricol
viabil și eficient. Aceasta se va realiza prin consolidarea exploatațiilor de
natură comercială și eliminarea treptată a exploatațiilor caracterizate prin
dominarea excesivă a autoconsumului, concomitent cu promovarea și
extinderea unor activități alternative, de natură agricolă și non-agricolă, ca
surse de venituri stabile și sigure pentru populația sătească.
Printre acestea, se are în vedere înființarea de activități conexe
agriculturii cum sunt: rețelele de distribuție în detaliu pentru materiile prime
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și cele referitoare la aprovizionarea cu elemente de capital fix, specifice
agriculturii. Concomitent cu înființarea acestora se va extinde paleta
serviciilor neagricole cum sunt: agroturismul, prelucrarea produselor
agroalimentare, turism rural, artizanatul, silvicultura în condițiile extinderii
și perfecționării procesului educațional.
Resursă umană și calificări
Conform datelor deținute de Primăria comunei, numărul total de
locuitori este de 8820, distribuția pe sexe fiind aproape egală, respectiv
4280 de bărbați și 4540 de femei.

49%

51%

Masculin

Feminin
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Repartiția locuitorilor pe grupe de vârstă este următoarea:

2815

2650
2100

1254

0-18 ani

19-34 ani

35-64 ani

>64 ani

În comuna Bărbulești aproximativ 99% din populație este de etnie
rromă, ceea ce influențează media de vârstă la nivelul comunității.
Majoritatea familiilor sunt tinere, existând astfel un potențial crescut de
implicare în diverse activități economice cât și agricole.
Dintre locuitori însă doar 46 au un loc de muncă declarat.
Există așadar un număr mare al persoanelor fără loc de muncă,
sau care sunt implicate în munca zilieră. Pentru a corecta acest aspect
trebuie valorificate şi utilizate la maxim resursele de care dispune comuna,
să se facă investiții majore în sectoarele cu potențial care ar putea ajuta la
dezvoltarea economiei locale şi să elaboreze, respectiv să implementeze,
proiecte pentru creșterea atractivității zonei, atât din punct de vedere al
atragerii investitorilor privați cât şi din punct de vedere al atragerii de
fonduri structurale.
Educație și formare
Sistemul de învăţământ al comunei Bărbuleşti este format din 2
şcoli, 2 grădiniţe cu un efectiv de 55 de cadre didactice. Unităţile şcolare
necesită lucrări de construcţie şi reabilitare, întreţinere, amenajări,
modernizări sau dotări impuse de cerinţele unui sistem de învăţământ
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modern. De asemenea, se impune amenajarea unui teren de sport.
Aceste proiecte fac parte din priorităţile comunei în perioada 20212027.
Numărul de locuri disponibile în unitățile de învățământ acoperă
necesitățile comunei, repartizarea pe cicluri de învățământ fiind
următoarea:
Nivel de învățământ
preșcolar
primar
gimnazial
TOTAL

Număr de locuri
39
363
192
594

Pe lângă modernizarea spațiilor de învățământ este nevoie și de
acțiuni care să crească nivelul de conștientizare al populației cu privire la
importanța învățământului, astfel încât cu ajutorul cadrelor didactice și al
specialiștilor în educație părinții să beneficieze de consiliere și elevii de
îndrumare și sprijin la teme.
Graficul următor prezintă situația pe niveluri de studii a locuitorilor
comunei:

15%
36%

49%

Persoane fără studii

Persoane cu studii primare

Persoane cu studii gimnaziale
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Dintre cele 8820 de persoane 3184 au finalizat învățământul
gimnazial, 4298 au studii primare, în timp ce 1338 nu au studii.
Pentru a asigura dezvoltarea comunei este nevoie de intervenții
educaționale corective care să vizeze populația adultă (programe de tip „A
doua Șansă”).
Cultură
La nivelul comunei Bărbuleşti nu există cămin cultural. Viziunea
pentru perioada post 2020 cuprinde și dezvoltarea unui astfel de locații
care să strângă împreună locuitorii comunei, nu doar pentru activități
culturale și socializare ci și în scop educativ, urmând să fie folosit în cazul
în care se vor derula diverse cursuri de formare/specializare.
În comună există două biserici: biserica ortodoxă „Sf. Nicolae” și o
biserică penticostală.

Servicii sociale
În cadrul comunei este nevoie de dezvoltarea unor servicii sociale
care să includă sprijinirea mamei și a copilului, care să ajute la incluziunea
socială și care să ofere suport persoanelor în vârstă și altor categorii de
persoane vulnerabile cum ar fi persoanele cu handicap.
În acest moment există aproximativ 268 de persoane care
beneficiază de ajutor social. Este nevoie însă de implementarea unor
măsuri integrate, care să contribuie la creșterea nivelului de trai și a calității
vieții locuitorilor.
Sănătate
Potrivit datelor există în comună două cabinete medicale și un
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dispensar. Nu există însă farmacie.
Ca dotare toate cabinetele au echipamentele ṣi resursele de bază.
Există însă nevoia de îmbunătăţire a dotărilor, activitatea cabinetelor fiind
predominant curativă ṣi prea puţin axată pe prevenire, neexistând resurse
necesare ṣi nici cerere din partea populaţiei.
Acest lucru denotă ṣi nevoia de informare a populaţiei pe subiecte
de prevenţie precum: nutriţie sănătoasă, prevenirea bolilor cronice, fumat,
alcool etc.
Deṣi autorităţile locale au proiecte de modernizare ṣi dotare
modernă a dispensarelor, aceste proiecte vizează mai mult partea de
infrastructură, nu ṣi alte iniţiative de sprijinire a activităţii medicale.
Din acest motiv prezenta Strategie de Dezvoltare Locală va
propune ṣi fiṣe de proiect pentru sporirea gradului de conṣtientizare a
populaţiei asupra factorilor care pot îmbunătăţi starea lor de sănătate.
În Bărbulești problema sănătăţii este considerată a fi gravă de
marea majoritate a locuitorilor ṣi datorită faptului că în lipsa medicilor
specialiṣti în comuna proprie, aceṣtia se pot deplasa foarte greu către
Urziceni.

Mediu
La nivelul comunei nu există surse de poluare industrială. Poluarea
solului este cauzată, îndeosebi, de scurgerile din platformele de gunoi
menajer aferente adăposturilor de animale, a deversărilor de ape uzate
menajere de la puţuri absorbante, deversări directe în șanțul drumului de la locuinţe sau grajduri de animale, precum şi de la salubrizarea
incorectă (insalubrizarea) drumurilor cu trafic greu intens. Trebuie să
existe la nivelul comunei un program de informare şi sensibilizare a
populaţiei. Se constată lipsa unor proiecte ecologice la nivelul comunităţii
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locale, lipsa promovării voluntariatului referitor la protecţia mediului
înconjurător.
De asemenea este nevoie să se încheie un contract cu o firmă de
salubrizare care să asigure colectarea deșeurilor menajere în comună.
Economie
La nivelul comunei au sediul un număr de 24 de unități comerciale
de tip S.R.L, majoritatea având ca și obiect de activitatea comerțul cu
amănuntul, respectiv vânzarea produselor alimentare și non-alimentare.
Potenţialul economic al comunei Bărbuleşti este predominant
agricol, locuitorii se ocupă de cultivarea pământului şi creşterea
animalelor.
Datorită resurselor de care dispune, localitatea prezintă potenţial
de afaceri unde investitorii ar putea desfășura activități în domeniul agricol,
înfiinţarea de ferme zootehnice sau de prelucrare a produselor animaliere,
precum şi în servicii, eventual agroturism.
În ultimele decenii s-a intensificat migrarea forţei de muncă bine
pregătite în străinătate sau spre zone mai dezvoltate.
Lipseşte inovaţia în domeniul agricol şi valorificarea cunoştinţelor
moderne în acest domeniu. De asemenea a avut loc dispariţia sau
scăderea cantităţii culturilor tradiţionale, specifice.
Numărul

femeilor

întreprinzători

sau

manageri

în

cadrul

întreprinderilor din comună este redus, nu există structuri şi programe care
ar încuraja afacerile orientate spre piaţă. Din partea tinerilor se constată
lipsa iniţiativelor de afaceri.
Nu există locuri de muncă pentru persoane din categorii
vulnerabile.
De aceea, prezenta Strategie se va axa pe exploatarea
potențialului economic al comunei și pe formarea de resursă umană
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calificată.

Turism
Datorită organizării regionale, facilităților fiscale şi avantajelor
oferite, la nivelul zonei există posibilități multiple de a se investi în
agroturism.
Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea
agroturismului. Pe râul Sărata se practică pescuitul şi se poate dezvolta o
bază de agrement având ca punct de atracție pescuitul sportiv.
Principalele resurse locale ce pot revitaliza sectorul turistic sunt:
produse agricole (fructe și legume și preparate din acestea), produse
lactate (în comună existând crescători de animale), meșteșuguri
tradiționale.
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2.3 Analiza SWOT
Analiza SWOT (puncte forte, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
se bazează pe de o parte pe opiniile relevate în cursul sondajului, pe de
altă parte pe rezultatele activităţii grupului comunităţii locale, precum şi pe
factorii identificaţi în cursul activităţii de planificare. Punctele tari şi
oportunităţile identificate reprezintă resursele strategice comune care vor
fi valorificate în urmărirea obiectivelor strategice, iar acestea depind în
mare măsură de punctele slabe interne şi amenințările externe existente.
Participanţii sesiunilor de grup au fost aleşi în aşa fel încât să fie
reprezentate mai multe sectoare ale economiei (agricultură, sănătate,
educaţie, cultură, mediul de afaceri, tineri etc.) pentru a obţine o imagine
de ansamblu asupra necesităţilor comunei, însumând părerile localnicilor
cu privire la stadiul de dezvoltare al domeniilor majore din comunitate.
La elaborarea analizei SWOT a comunei au fost considerate
următoarele domenii corelate cu capitolele prezentate în analiza de nevoi:
1. Agricultură
2. Infrastructură
3. Demografie şi forța de muncă
4. Învățământ, cultură şi sport
5. Sănătate
6. Dezvoltare economică
7. Protecția şi conservarea mediului
Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile
acesteia, şi de modul cum se compară cu concurența. Oportunitățile şi
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amenințările vin dinspre mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de
regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are niciun control.
Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele
acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice. Analiza SWOT permite
concentrarea atenției asupra aspectelor cele mai importante și estimarea
situației de fapt în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin
detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate
îndeplini planul, şi care sunt resursele necesare pentru a atingerea
obiectivelor.
Strategia de dezvoltare durabilă are la bază o analiză amplă a
specificului localității, a situației existente, a problemelor existente ṣi
propune soluții pentru progres. Caracteristica principală a unei analize
SWOT este că studiază atât factorii interni cât şi cei externi, prevede
interdependențele dintre aceștia, maximizează punctele tari, ameliorează
pe cât posibil punctele slabe, intuiește oportunitățile şi minimizează
efectele negative ale amenințărilor.

Obiectivul analizei SWOT este acela de a recomanda strategiile
care asigură cea mai bună aliniere între mediul extern şi mediul intern.
Prin alegerea strategiei corecte a unei comunități, se poate influența
impactul acestor forțe în avantajul acesteia. Întrebări cheie care pot
îndruma analiza strategic sunt următoarele:
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• Ce putem
realiza?

• Ce ne dorim
să
realizăm?
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

• Care sunt
resursele
existente?

• Ce trebuie
să ne
preocupe?

Analiza SWOT se realizează din două perspective:
a) O perspectivă strategică care urmărește viziunea cu privire la
orientările viitoare, motivația (acceptarea, atitudinea politică, valorile
sociale si culturale) și obiectivele (siguranța locurilor de munca,
îmbunătățirea condițiilor locale, etc.)
b) O perspectivă calitativă care descrie punctele forte, slăbiciunile,
oportunitățile și amenințările.
AGRICULTURĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Potențial agricol ridicat, în
special
pentru
creșterea
animalelor

• Fragmentarea
suprafețelor
agricole la diverși producători
individuali
ce
conduce
la
practicarea
unei
agriculturi
tradiționale
slab
competitive
economic

• Prezența solurilor fertile cu
productivitate ridicată
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• Condiții favorabile pentru
producția agricolă de: porumb,
floarea soarelui, grâu și pentru
viticultură

• Productivitatea relativ scăzută a
muncii în agricultură ca urmare a
lipsei posibilităților materiale și a
mijloacelor de producție a acestor
producători

• Patrimoniu natural divers

•

• Resursă
umană
cu
disponibilitate de muncă în
acest sector

Predominanța
agriculturii
de
subzistență, caracterul “universal”
al gospodăriilor

• Existența unor suprafețe
destinație agricolă necultivate

cu

• Investiții insuficiente în agricultură
• Lipsa unui sistem centralizat de
desfacere al produselor agricole
• Gradul redus de mecanizare al
lucrărilor agricole. Îmbătrânirea
forței de muncă în agricultură
• Dotarea tehnică slabă a tuturor
sectoarelor din zootehnie şi
agricultură
• Lipsa resurselor materiale care să
faciliteze angajarea specialiștilor în
agricultură în stadiul actual (slaba
eficiență economică a exploatărilor
agricole nu permite angajarea în
totalitate a specialiștilor existenți)
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

• Existența programelor de
finanțare a spațiului rural și a
agriculturii prin instrumente
structurale precum POR.

• Eroziunea solurilor determină
scăderea randamentului economic
• Frecvența ridicată a perioadelor
secetoase în agricultură. Tendinţa
de aridizare a climatului va
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• Existența programelor de
finanțare
în
domeniul
mediului, care permit acțiuni
de împădurire, salubrizare a
apelor, etc.

• Degradarea solurilor

• Existența
unor
asociații
profesionale
şi
a
unor
organisme de sprijin a
producătorilor

• Creșterea numărului de animale
poate
determina
depășirea
capacității de suport a pășunilor,
cauzând degradarea acestora

• Încurajarea
funcționării
asociațiilor agricole de pe
teritoriul comunei, a extinderii
lor
prin
includerea
de
suprafețe noi în exploatare
și/sau înființarea altora, în
condiții
de
eficiență
economică

• Capacitățile reduse de prelucrare a
producției
vegetale
ce
pot
determina pierderi în perioadele de
vârf de producție

• Posibilitatea înființării unui
centru de colectare produse
agricole

• Cadrul legislativ instabil

• Posibilitatea înființării
ferme zootehnice

determina scăderea producțiilor
vegetale și scăderea producției
agricole

• Numărul de concurenți în creștere
pentru produsele agroalimentare
de pe piața Uniunii Europene

• Slaba informare a agricultorilor cu
privire la normele europene

unor

• Rezistența
la
schimbare
și
mentalitățile
învechite
ale
populației vârstnice

• Facilitarea
contactului
în
vederea
colaborării
între
producătorii agricoli locali și
agenți economici activi în
domeniul industriei alimentare
• Existența oportunităților de
finanțare a tinerilor fermieri, în
vederea stabilirii lor în mediul
rural
• Posibilitatea înființării unor
culturi de plante medicinale
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• Existenţa Planului Naţional
Strategic pentru Dezvoltare
Rurală și a Politicii Agricole
Comune
• Strategia disponibilă la nivelul
județului Ialomița prevede
parteneriate publice-private și
digitalizarea agriculturii

INFRASTRUCTURĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Așezarea în apropierea
orașului Urziceni

• Drumurile comunale
nemodernizate, lipsa trotuarelor,
şanturilor dalate, lipsa parcării,
lipsa indicatoarelor rutiere
moderne

• Reţea de electricitate de care
dispun gospodăriile

• Lipsa reţelei de alimentare cu apă
a comunei

• Existența sistemului de
iluminat public

• Lipsa reţelei de internet în toată
comuna

• Reţea de telefonie fixă şi
mobilă

• Dotare necorespunzătoare cu
utilaje şi echipamente pentru
serviciile de gospodărire
comunală şi salubrizare

• PUG și PUZ actualizate
• Existența în apropiere a
drumului naţional DN1 la o
distanță de 1.8 km

• Lipsa sistemului de canalizare,
stație de
epurare şi tratare a apelor

• Apropierea de drumul
european E85

• Reţele electrice învechite ce pot
duce la avarii și lipsa curentului
electric pe perioade lungi
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• Inexistența unor tehnologii
alternative de energie verde
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

• Oportunități de finanțare a
obiectivelor de infrastructură
în cadrul programelor derulate
prin Fondurile Structurale și de
Coeziune

• Producerea
naturale

calamități

• Fondurile insuficiente în acoperirea
contribuțiilor locale în cadrul
proiectelor,
pot
determina
reducerea accesului la finanțările
europene

• Existența
de
fonduri
guvernamentale
pentru
investiții mici și moderate în
infrastructură (modernizarea
drumurilor
comunale,
extinderea
rețelei
de
alimentare cu apă, etc)

• Apariția stării de degradare a
clădirilor
• Posibile dificultăți în ceea ce
privește menținerea sustenabilității
proiectelor de infrastructură

• Modernizarea
infrastructurii
rutiere a comunei
prin
modernizarea/
reabilitarea
drumului comunal
• Realizarea
rețelei
alimentare cu apă

unor

de

• Realizarea de alei pietonale
• Înființarea
canalizare

rețelei

• Realizarea
rețelei
alimentare cu gaz metan

de
de

• Racordarea unităților școlare
la utilitățile moderne (apă,
realizarea
instalației
de
canalizare,
introducerea
încălzirii centralizate, grupuri
sanitare moderne)
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• Racordarea sediului Primăriei
și a Consiliului Local la
utilitățile
moderne
(introducerea
încălzirii
centralizate, grupuri sanitare
moderne)
• Montarea unui post de
transformare
în
vederea
îmbunătățirii
parametrilor
curentului electric în comună
• Lucrări de reabilitare a rețelei
de iluminat public
• Dotări pentru intervenții în caz
de situații de urgență
• Lucrări de cadastru imobiliar
intravilan şi extravilan

DEMOGRAFIA ȘI FORȚA DE MUNCĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Echilibru la împărțirea populației
pe sexe:51% persoane de sex
feminin şi 49% persoane de sex
masculin

• Adâncirea procesului de
îmbătrânire a populației
determinat de migrația tinerilor
către orașe

• Forță de muncă bine
reprezentată la nivelul
segmentării populației pe grupe
de vârstă

• Lipsa sau eficiența scăzută a
programelor de formare în
domeniul agricol şi agroalimentar

• Forță de muncă disponibilă

• Lipsa de cunoștințe în ceea ce
privește creșterea
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• Costurile cu forța de muncă
relativ reduse

competitivității şi diversificării
produselor şi activităților din
agricultură şi piscicultură;
• Numărul populației de peste 64
de ani ușor crescut: aceasta
reprezintă un procent de 14%
din populația totală a comunei
• Lipsa persoanelor care să
dețină o calificare
• Adaptarea
mai
lentă
a
populației rurale mature şi
vârstnice la schimbările şi
provocările lumii actuale, în
general, şi la fenomenul
mobilității
şi
reconversiei
profesionale, în special

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

• Apropierea de orașe crește
oportunitățile oferite pe piața
muncii pentru locuitorii comunei
• Atragerea de programe cu
finanțare
europeană
pentru
stimularea ocupării forței de
muncă
• Dezvoltarea
unor
asociații/
întreprinderi în sectorul agroalimentar care să producă locuri
de muncă
• Demararea unor proiecte de
formare
sau
reconversie
profesională
a
locuitorilor
comunei

• Contextul pandemic actual care
ar putea avea efecte negative
asupra dezvoltării economice şi
a pieței locurilor de muncă
• Posibilitatea creării unui deficit
de forță de muncă, peste 20 de
ani, la nivelul comunei
• Creșterea ponderii muncii la
negru, cu efecte negative
asupra pieței muncii, economiei
locale şi asistenței sociale în
perspectivă
• Migrarea forței de muncă
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ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ ȘI SPORT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Existența școlilor și a grădiniței

• Lipsa unui
școlar

• Profesionalismul cadrelor
didactice

psiholog/consilier

• Existența unor familii cu un nivel
educativ scăzut, ai căror
copii/elevi
de
școală
absentează în mod nejustificat,
nu sunt urmăriți de familie și
sunt predispuși la delincvență
juvenilă

• Existenta infrastructurii școlare
• Personal didactic adecvat şi
implicat
• Autorități locale deschise

• Existența abandonului școlar
• Populația școlară în scădere
continuă,
determinată
de
reducerea natalității și migrarea
populației tinere în țările Uniunii
Europene.
• Lipsa infrastructurii IT și s
resurselor
educaționale
moderne
• Lipsa instruirii personalului
școlar în utilizarea mijloacelor
moderne de predare și a
predării centrate pe elev

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

• Amenajarea unui teren de sport

• Motivarea salarială redusă a
cadrelor didactice

• Amenajarea și dotarea unor spații
de joacă pentru copii
• Accesarea de fonduri pentru
sprijinirea familiilor elevilor

• Îmbătrânirea populației satelor
comunei,
proces
specific
întregului spațiu rural românesc
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• Buget încă insuficient alocat
învățământului public generând
fenomene de dotare materială
la limita necesarului unităților
sau recurgerea la finanțare
paralelă prin aportul familiilor

• Înființarea unui centru de zi afterschool
• Dotarea
cu
mobilier
și
echipamente IT a școlilor şi a
grădiniței

• Inexistența unei strategii pentru
promovarea
unor
activități
sportive și a evenimentelor
culturale
organizate
prin
participarea elevilor

• Dotarea cu volume noi și
materiale didactice a bibliotecilor
școlilor
• Amenajarea unui cămin cultural

• Subfinanțarea la nivel național a
domeniului cultural

SĂNĂTATE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Existența în comună a două
cabinete medicale și a unui
dispensar medical comunal
• Existența
specialitate

personalului

de

• Posibilitatea de a acorda ajutor
medical la nevoie locuitorilor
comunei
• Preocuparea
autorităților
județene de a sprijini autoritățile
locale

• Lipsa aparaturii performante
necesare desfășurării activității
sanitare
în
dispensar
și
cabinete
• Inexistența
veterinar
• Inexistența
farmaceutic

unui
unui

dispensar
punct

• Inexistența unui serviciu de
îngrijire medicală la domiciliu.
• Însușirea
deficitară
a
normelor/regulilor din domeniul
educației sanitare
• Starea de sănătate precară a
locuitorilor comunei
NINȚĂRI

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI
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• Existența
oportunităților
de
finanțare a unor obiective din
domeniul sănătății (campanii de
educație/conștientizare/informare
în
vederea
prevenirii
îmbolnăvirilor,
a
transmisiei
bolilor contagioase, campanii
anti-fumat, antidrog, anti-alcool,
etc.)
• Achiziționarea de dotări medicale
moderne
• Creșterea interesului populației
pentru subiectele ce tratează
prevenirea îmbolnăvirilor
• Dezvoltarea
serviciului
asistență socială în comună

de

• Crearea unui parteneriat public
privat pentru deschiderea unei
farmacii umane și a uneia
veterinare

• Subfinanțarea sistemului
medical
• Scăderea calității serviciilor
medicale
• Scăderea gradului de
atractivitate a sistemului public
de sănătate pentru tinerii
medici
• Amploarea fenomenului
migratoriu în rândul
personalului medico-sanitar
spre statele Uniunii Europene
• Condițiile din sistemul medical
nu stimulează încheierea de
contracte de asigurare
• Costuri ridicate în sistemul
privat de sănătate
• Costuri ridicate în sistemul
public de sănătate

DEZVOLTARE ECONOMICĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Creșterea numărului de
persoane juridice active
economic la nivelul comunei

• Inexistența rețelelor de utilități
• Atitudine negativă a unor persoane
referitor la dezvoltare şi cooperare

• Implicarea autorităților publice
în sprijinirea activităților
economice

• Spiritul
dezvoltat

antreprenorial
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slab

• Obținerea produselor
ecologice prin existența
potențialului

• Lipsa persoanelor calificate în
anumite domenii
• Lipsa structurilor
afacerilor

• Spații şi terenuri disponibile
pentru dezvoltări
antreprenoriale

de sprijin

a

• Promovarea insuficientă a imaginii
comunei ca posibilă destinație
pentru investiții

• Deschiderea APL pentru
realizarea de investiții menite
să îmbunătățească buna
funcționare a comunei

• Lipsa
terenurilor/locațiilor
disponibile pentru investiții

• Accesibilitatea facilă a
comunei din punct de vedere
rutier, feroviar

• Slaba dezvoltare a infrastructurii
de petrecere a timpului liber
• Lipsa
personalului
dedicat
accesării/ administrării fondurilor
europene

• Existența unor resurse
naturale
• Existența pârâului Sărata pe
care se poate practica
pescuitul de agrement
OPORTUNITĂȚI
• Programele naționale
sprijin pentru IMM-uri

AMENINȚĂRI
• Numărul mare de schimbări
legislative nu permite cunoașterea
tuturor modificărilor în timp util

de

• Programele europene de
finanțare
pentru
mediul
economic şi pentru creșterea
competitivității

• Imposibilitatea recuperării
taxe și impozite
• Riscul eșecului în
proiectelor urmărite

• Dezvoltarea comunicării între
reprezentanții mediului de
afaceri
şi
reprezentanții
autorităților publice locale

unor

finalizarea

• Lipsa
de
competență
a
întreprinzătorilor în ceea ce
privește
dezvoltarea
microîntreprinderilor
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• Programe de finanțare pentru
• Educație, cultură
dezvoltarea
capacității
dezvoltate,
grad
administrative
participare civică
PROTECȚIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

• Existența unui plan de
management de gestionare a
deșeurilor la nivel județean

• Lipsa sistemului de canalizare
• Lipsa unei autospeciale
echipamente specifice PSI

• Există
un
program
de
colectare
selectivă
a
deșeurilor de hârtie, carton şi
PET-uri

și

a

• Lipsa
colectării
selective
a
gunoiului menajer de către cetățeni
• Inexistența unei stații de epurare şi
tratare a apelor uzate

• Există operatori de protecția
mediului în județ

• Interesul scăzut al agenților
economici în protecția mediului
înconjurător

• Inexistența unor surse de
poluare de origine industrială
în comună

• Neefectuarea de lucrări de
stabilizare în zonele ce prezintă
pericole de alunecări de teren

• Așezarea în zonă cu risc
scăzut de seismicitate
• Calitatea solului și lipsa
poluării industriale permit
practicarea
agriculturii
ecologice
OPORTUNITĂȚI

civică slab
redus
de

• Educația ecologică superficială
• Lipsa fondurilor necesare înființării
unor activități economice de
reciclare a deșeurilor
AMENINȚĂRI

• Implementarea sistemului de
canalizare

• Numărul mare de schimbări
legislative nu permite cunoașterea
tuturor modificărilor în timp util

• Dotarea
cu
utilaje
şi
echipamente pentru serviciul
de gospodărire comunală

• Lipsa informațiilor legate de
normele europene de mediu în
rândul micilor întreprinzători
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• Dotări pentru intervenții în caz
de situații de urgență
• Încheierea unui contract cu o
firmă de salubritate

• Cunoștințe insuficiente legate de
elaborarea
şi
administrarea
proiectelor finanțate din Fondurile
Structurale pentru proiecte de
infrastructură şi mediu

• Dotarea locuințelor cu pubele
de colectare selectivă

• Mentalitatea de indiferență față de
protecția mediului
• Lipsa resurselor materiale pentru
îndeplinirea
obiectivelor
de
investiții propuse

Concluzii analiză SWOT

1. Viața economică a comunei Bărbulești, trebuie revigorată şi

dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie şi
comerț.
Dezvoltarea şi diversificarea activităților economice alternative care
să asigure venituri şi menținerea populației în comună, investițiile în
exploatațiile agricole, construirea şi modernizarea întreprinderilor locale,
prelucrarea materiilor prime şi reciclarea deșeurilor.
Consiliul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieții
economice a comunei, aceasta fiind prioritatea numărul unu, deoarece
produce efecte benefice, atât asupra comunității locale, cât şi la nivel
național. Infrastructura necesită îmbunătățiri continue, de aceea investițiile
trebuie făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă
beneficii:
- siguranța şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităților
- raportul valoarea investiției/efecte economico-financiare produse
- raportul valoarea investiției/numărul beneficiarilor

Ameliorarea posibilităților de transport prin executarea de drumuri
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BĂRBULEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027
91

locale noi, care să permită accesul la drumurile publice, județene şi
naționale, alimentarea cu apă potabilă şi gaze naturale, prin amenajarea
rețelei de apă, a rezervoarelor şi captărilor de apă potabilă, construirea
rețelei de canalizare şi amenajarea stațiilor de epurare a apelor uzate şi
tratarea acestora, în paralel cu realizarea unor proiecte integrate de
infrastructură - care vor contribui la ameliorarea şi conservarea protecției
mediului, sunt obiective majore ce trebuie corelate cu o serie de măsuri
care să vizeze îmbunătățirea prelucrării şi comercializării produselor
agricole.
2. Conex factorului economic, un alt punct important pentru

creșterea atractivității comunei îl constituie facilitățile culturale şi de
agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere comuna, astfel
încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătățit.
Atragerea de întreprinzători va genera ocupare profesională,
venituri crescute ale locuitorilor, o utilizare mai eficientă a resurselor
locale, apariția resurselor financiare necesare demarării unor proiecte de
reabilitare/extindere a infrastructurii fizice şi sociale, de protecție a
mediului pentru promovarea zonei, etc.

Capitolul 3. Direcții de dezvoltare a localității
Capitolul 3.1 Viziunea comunitară
Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce
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are loc pe parcursul sau chiar în urma efectuării auditului teritorial care
oferă informațiile de bază cu privire la situația comunității în cauză, este
consultarea publică. Acest proces, prin care practic are loc consultarea
locuitorilor comunității, are rolul de a realiza un tablou detaliat al realităților
vieții în comunitate, identificând atitudini, așteptări, interese şi convingeri
ale locuitorilor privind chestiunile legate de situația actuală şi dezvoltarea
așteptată a comunității lor. De asemenea, acest proces are avantajul de a
asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcțiilor de
dezvoltare şi de investiții, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând
direct cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a
acestui proces de evoluţie. Cercetarea realizată la nivelul comunei
Bărbulești a înregistrat opiniile şi atitudinile populației , cu privire la:
➢

satisfacția față de viață şi serviciile publice locale

➢

condiții de viață şi migrație

➢

încredere în instituții şi participare cetățenească

➢

percepția schimbărilor şi a potențialului de dezvoltare al comunei

În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei s-a utilizat
pentru culegerea datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar
instrumentul folosit a fost chestionarul. În ceea ce privește tipul de interviu
utilizat, s-a optat pentru interviul față-n față asimilat unei conversații sau
unei discuții verbale cu persoanele intervievate. Acest tip de interviu
permite operatorului o mai bună coordonare a discuției, îl ajută în
observarea elementelor de exprimare para verbală şi elimină dificultățile
de comunicare cauzate de inexistența sau de caracterul precar al
mijloacelor de comunicare la distanță. Totodată, în primă fază s-a optat
pentru interviul individual sau personal, care dă o notă de originalitate şi
conferă personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce în cazul
unui interviu de grup subiecții ar putea fi tentați să imite comportamentul
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altor subiecții sau să îşi ascundă adevăratele răspunsuri, simţindu-se
inhibați de prezența şi răspunsurile celorlalți indivizi intervievați din grup.
În ceea ce privește tehnica discuției şi orientarea acesteia, ghidul de
interviu pe care s-a elaborat studiul a fost de tipul semi structurat,
rămânând la latitudinea operatorului dacă utilizează sau nu anumite
întrebări şi momentul în care ele sunt adresate intervievatului, datele fiind
colectate sistematic. În acest fel, intervievatorului i se oferă un anumit grad
de libertate în desfășurare, putând să decidă asupra căror subiecte/itemi
să insiste şi care din acestea pot fi omise. În cazul unor astfel de interviuri
semi structurate posibilitatea de comparare e redusă, iar întrebările - cheie
pot fi omise sau tratate superficial. Grupul – țintă este format din locuitorii
comunei Bărbulești care au statutul de persoane - cheie în comunitate,
persoane cu o imagine mai vastă asupra vieții în comună sau asupra
domeniului lor de activitate, lideri de opinie în comunitate, oameni
respectați în comună, oameni ale căror realizări au un impact accentuat
asupra comunității în ansamblu. De asemenea, un aspect important al
alegerii grupului țintă a fost gradul de disponibilitate al persoanelor pentru
a participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral voluntară, fără
motivații exterioare imediate, singura „recompensă” fiind posibilitatea
exprimării opiniei şi participării la evoluția în bine a comunității din care fac
parte. Prin urmare criteriile statistice uzuale (vârstă, profesie, studii, sex)
au o valoare pur informativă, fără a avea un impact direct asupra
rezultatelor studiului.
Ghidul de interviu utilizat are la bază 7 puncte generice, care
urmăresc, în mare parte, identificarea a două direcții principale: pe de o
parte, problemele actuale cu care se confruntă comuna şi, pe de altă parte,
avantajele pe care le prezintă localitatea, care au potențialul de a fi
transformate în oportunități de dezvoltare socio – economică:
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I.

Infrastructura

II.

Servicii educaționale

III.

Sănătate

IV.

Capacitate administrativă

V.

Populația și forța de muncă

VI.

Servicii sociale

VII. Cultură și recreere

Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt
sintetizate mai jos:

NR.

1

2

3

4

INTREBAREA

Proiectul de
reabilitare /
modernizare a
tuturor
drumurilor
comunale
Proiectul de
infiintare a
infrastructurii
de apa potabila
si apa uzata
pentru locuitorii
comunei
Proiectul de
infiintare a
infrastructurii
de gaze
naturale pentru
locuitorii
comunei
Proiectul de
reabilitare a
unitatilor
scolare
(gradinite /
scoli) din
comuna

FOARTE
IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV
IMPORTANT

IMPORTANTA
MINORA

nr.

%

nr.

nr.

nr.

268

89%

6

2%

10

3%

16

5%

0

280

93%

2

1%

0

0%

10

3%

255

85%

18

6%

1

0%

16

201

67%

68

23%

20

7%

5

%

%

DELOC
IMPORTANT

NU STIU /
NU
RASPUND

nr.

%

0%

0

0%

5

2%

3

1%

5%

9

3%

1

0%

2%

6

2%

0

0%

%

nr.

%
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5

6

7

8

9

10

Proiectul de
infiintare a
unitatilor de tip
“after-school”
in comuna
Proiectul de
edificare a unei
sali de sport
pentru elevii
din comuna
Proiectul de
infiintare a
locurilor de
joaca in
intravilanul
comunei
Proiectul de
mobilare /
dotare a tuturor
unitatilor
scolare din
comuna
Proiectul de
reabilitare /
modernizare a
Dispensarului
din comuna
Proiectul de
construire a
unui nou
dispensar in
comuna

Proiectul de
extindere a
11 retelei de
iluminat public
in comuna
Proiectul de
achizitii de
echipamente
(calculatoare,
12
imprimante,
etc) pentru
organele
administratiei

196

65%

64

21%

32

11%

8

3%

0

0%

0

0%

103

34%

98

33%

55

18%

12

4%

30

10%

2

1%

215

72%

54

18%

25

8%

1

0%

3

1%

2

1%

186

62%

101

34%

5

2%

3

1%

3

1%

2

1%

264

88%

30

10%

5

2%

0

0%

0

0%

1

0%

160

53%

21

7%

102

34%

13

4%

1

0%

3

1%

196

65%

67

22%

22

7%

10

3%

2

1%

3

1%

221

74%

29

10%

1

0%

30

10%

18

6%

1

0%
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publice locale
din comuna

13

14

15

16

17

18

19

20

Proiectul
pentru achizitia
de utilaje
pentru situatii
103 34%
speciale
(tractor,
excavator,
buldozer, etc)
Proiectul de
edificare a unui
centru social
5
2%
pentru ingrijirea
batranilor din
comuna
Proiectul
pentru
construirea
96 32%
unor case
sociale in
comuna
Directia de
incluziune de
14
5%
tip “Scoala de
dupa scoala”
Construirea
unui nou
0
0%
asezamant de
cult in comuna
Proiectul de
edificare a unei
3
1%
biblioteci
publice in
comuna
Organizarea de
programe de
34 11%
calificare /
recalificare
profesionala
Cursuri de
dobandire a
42 14%
competentelor
in domeniul
digital

54

18%

136

45%

4

1%

2

1%

1

0%

63

21%

159

53%

70

23%

3

1%

0

0%

87

29%

92

31%

20

7%

4

1%

1

0%

99

33%

85

28%

73

24%

24

8%

5

2%

15

5%

10

3%

193

64%

80

27%

2

1%

22

7%

69

23%

203

68%

2

1%

1

0%

59

20%

105

35%

77

26%

24

8%

1

0%

40

13%

99

33%

104

35%

14

5%

1

0%

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BĂRBULEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027
97

Cooptarea in
echipa
administrativa
21 a unui mediator 228 76%
scolar si a unui
mediator
sanitar
Infiintarea in
cadrul primariei
a unui
departament
204 68%
22
specializat in
obtinerea
fondurilor
nerambursabile
Total chestionare

51

17%

0

0%

0

0%

19

6%

2

1%

38

13%

35

12%

0

0%

22

7%

1

0%

300

Infrastructură
În ceea ce privește infrastructura de drumuri se poate remarca
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interesul crescut al locuitorilor pentru modernizare. Astfel, aproape 90%
consideră foarte importantă o astfel de investiție.
Modernizarea drumurilor și crearea unei infrastructuri de utilități nu
ar duce doar la confortul sporit a locuitorilor ci și la crearea unor mai bune
condiții pentru atragerea investitorilor.
Proiectul de reabilitare / modernizare a tuturor
drumurilor comunale

89%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Dintre cei chestionați 2% consideră important acest aspect, 3%
relativ important și 2% ca având o importanță minoră.
Același interes crescut se poate remarca și în cazul infrastructurii
de utilități.
Proiectul de infiintare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata
pentru locuitorii comunei

93%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Dintre cele 300 de persoane 93% consideră că investiția în crearea
rețelei de apă este una foarte importantă. Restul persoanelor au răspuns
în proporție de 1% că acestea este o chestiune importantă, în timp ce 3%
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consideră că ar avea o importanță redusă. Restul nu consideră că ar fi o
investiție importantă sau nu au dorit să răspundă.
Alimentarea cu gaze a comunei este privită ca o necesitate de
persoanele chestionate. Dintre cei din comună 85% consideră foarte
important acest aspect, în timp ce 6% îl consideră important.
Proiectul de infiintare a infrastructurii de gaze naturale pentru locuitorii
comunei

85%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

În ceea ce privește rețeaua de electricitate proporția celor care
consideră că ar fi nevoie de finanțare este mai redusă. Un procent de 65%
dintre locuitori sunt de părere că acest tip de proiect ar fi foarte important,
22% consideră că e important în timp ce 7% consideră că e relativ
important acest lucru.
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Proiectul de extindere a retelei de iluminat public in comuna

7%
22%
65%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Proporția se datorează și faptului că cea mai mare parte dintre
locuințe au acces la rețeaua de electricitate. Modernizarea rețelei ar aduce
beneficii în schimb, în special prin evitarea penelor de curent sau a
reducerii duratei acestor întreruperi.
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Servicii educaționale
Infrastructura școlară din comună are nevoie de mai multe tipuri de
investiții pentru a putea oferi elevilor sprijin pe toate palierele, lucru care
este subliniat și de răspunsurile la chestionar.
Proiectul de reabilitare a unitatilor scolare (gradinite / scoli) din comuna

7%
23%
67%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Dintre respondenți 67% consideră foarte importantă reabilitarea
unităților de învățământ, 23% sunt de părere că acest aspect este
important, iar 7% îl clasifică ca relativ important.

Proiectul de infiintare a unitatilor de tip “after-school” in comuna

11%
21%
65%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Nevoia înființării unui centru de tip after-school în comună a fost
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considerată ca fiind foarte importantă de 65% dintre locuitori. Un procent
de 21% dintre locuitori consideră acest lucru important, în timp ce 11% îl
consideră relativ important.
Proiectul de mobilare / dotare a tuturor unitatilor scolare din comuna

34%
62%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

După cum se poate observa în graficul de mai sus, 62% dintre
localnici consideră foarte importantă investiția în dotarea unităților școlare.
Un alt procent de 34% sunt de părere că ar fi important să se finanțeze
acest lucru.
În ceea ce privește un eventual proiect care să finanțeze acțiunile
de tip Școală după Școală, se remarcă diferențe între răspunsuri. Doar 3%
consideră acest aspect important, în timp ce 33% au evaluat proiectul ca
important. Un procent de 28% sunt de părere că ar fi relativ important, în
timp ce 24% consideră proiectul ca având o importanță minoră.
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Directia de incluziune de tip “Scoala de dupa scoala”

8%
33%

24%

28%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Răspunsurile pot fi explicate de faptul că populația nu cunoaște în
momentul de față avantajele reale ale acestui tip de program. Oricum,
reticența față de acest tip de proiecte este caracteristică mediului rural și
comunităților dezavantajate în general, stând în puterea administrației
publice locale și a specialiștilor să schimbe această mentalitate.
Sănătate
Deși în comună există servicii medicale de bază, se remarcă nevoia
locuitorilor de a se simți în siguranță și de a avea acces îmbunătățit la
ajutor medical de calitate.
Proiectul de reabilitare / modernizare a Dispensarului din comuna

10%

88%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR
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Un procent de 88% dintre locuitorii chestionați consideră dotarea și
reabilitarea unităților medicale o prioritate foarte importantă. În același
timp, 10% consideră acest lucru important.
Proiectul de construire a unui nou dispensar in comuna

34%
53%
7%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Din câte se poate observa, mai mult de jumătate dintre cei care au
răspuns la chestionar consideră foarte importantă investiția într-un nou
dispensar/cabinet medical. Un procent de 34% sunt de părere că acest
lucru este important și doar 7% cred că o astfel de investiție este relativ
importantă.

Capacitate administrativă
Și în ceea ce privește dezvoltarea capacității administrative se
remarcă o serie de proiecte și achiziții care sunt considerate importante
de către comunitate.
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Proiectul de achizitii de echipamente (calculatoare, imprimante, etc) pentru
organele administratiei publice locale din comuna

10%
10%
74%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Achiziția de echipamente IT pentru instituțiile publice din comună
este percepută drept foarte importantă de 74% dintre cei care au răspuns.
Un procent de 10% consideră importantă această inițiativă în timp ce alți
10% cred că ar avea o importanță relativă. Infrastructura IT ar fi însă un
prim pas spre modernizarea administrației și ar oferi suportul necesar
pentru crearea unui sistem care să poată face față provocărilor dezvoltării
locale și regionale.
Cooptarea in echipa administrativa a unui mediator scolar si a unui mediator
sanitar

6%
17%

76%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

În completarea investițiilor în infrastructura școlară și cea sanitară
se remarcă și nevoia investiției în resursă umană de specialitate. Astfel
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existența unui mediator sanitar și a unui mediator școlar este percepută
ca foarte importantă de 76% dintre cei chestionați, în timp ce 17%
consideră important acest lucru. Doar 6% cred că acest tip de personal
este relativ important.
Infiintarea in cadrul primariei a unui departament specializat in obtinerea
fondurilor nerambursabile

7%
12%
13%
68%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

În vederea dezvoltării comunei este nevoie și de personal dedicat
care să urmărească oportunitățile de finanțare, care să poată redacta și
ulterior implementa proiectele. Un procent de 68% dintre cei 300 de
locuitori care au răspuns văd crearea unui departament specializat în
obținerea fondurilor nerambursabile ca un lucru foarte important, 13% îl
consideră important, în timp ce 12% cred că ar fi relativ important.
Proiectul pentru achizitia de utilaje pentru situatii speciale (tractor,
excavator, buldozer, etc)

34%
45%
18%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Tot în direcția dezvoltării capacității autorității locale de a gestiona
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diverse situații s-a propus și proiectul care prevede achiziția de utilaje
pentru situații speciale.
Această investiție este considerată foarte importantă de 34% dintre
cei care au răspuns, 18% consideră că ar fi important să existe aceste
utilaje, iar 45% cred că ar fi relativ important ca administrația să dețină
echipamentele menționate.
Populația și forța de muncă
Dezvoltarea unei comunități presupune în primul rând dezvoltarea
oamenilor. Luând cazul comunei Bărbulești și situația locurilor de muncă
expusă anterior, este nevoie de unele inițiative care să ajute la creșterea
ocupării.
Organizarea de programe de calificare / recalificare profesionala

8% 11%
26%

20%

35%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Răspunsurile date de cei care au participat la sondaj nu arată însă
o preocupare atât de mare față de acest aspect. Doar 11% consideră
foarte importante cursurile de calificare sau reconversie profesională. Un
procent de 35% cred că sunt importante și 26% cred că sunt relativ
importante.
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Cursuri de dobandire a competentelor in domeniul digital

14%
13%

35%

33%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Nici în ceea ce privește dobândirea unor competențe digitale
lucrurile nu stau diferit. Doar 14% dintre cei care au răspuns consideră
foarte importante aceste competențe. Pentru 13% dintre aceștia cred că
este important să învețe să utilizeze corect calculatorul, 33% consideră că
e relativ important și 35% cred că acest lucru are o importanță minoră.
Este nevoie așadar, ca întâi de toate să se realizeze o campanie
de conștientizare la nivelul comunității care să explice nevoia dobândirii
unor astfel de aptitudini.
Servicii sociale
Chestionarul a cuprins și câteva propuneri referitoare la
componenta socială a dezvoltării. Serviciile sociale pot constitui un sprijin,
mai ales când nivelul de trai nu este unul ridicat.
Adițional celor trecute în chestionar, primăria comunei va exploata
în perioada ce urmează oportunitatea de a accesa fonduri care să susțină
și material comunitatea pe lângă a-i oferi cursuri de calificare sau
infrastructură la care să aibă acces.
Deși populația din comună este relativ tânără, o dată cu migrarea
tinerilor către orașe sau alte țări ale Uniunii Europene se poate ca media
de vârstă să crească. În plus, îngrijirea persoanelor în vârstă înseamnă
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menținerea acestora cât mai mult ca cetățeni activi.
Proiectul de edificare a unui centru social pentru ingrijirea batranilor din
comuna

23%

21%

53%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Doar 2% dintre cei care au completat chestionarul cred că existența
unui centru pentru persoane vârstnice este un foarte important. Un procent
de 21% apreciază că ar fi important, în timp ce 23% cred că ar fi relativ
important să existe un astfel de centru.
Proiectul pentru construirea unor case sociale in comuna

7%
32%
31%

29%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Construirea unor case sociale în comună este privită ca un proiect
foarte important de către 32% dintre cei care au răspuns, în timp ce 29%
consideră că este importantă construcția acestor case. Un procent de 31%
consideră proiectul relativ important.
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Se observă așadar că există nevoie de sprijin pentru îmbunătățirea
condițiilor de locuit la nivelul comunei Bărbulești.
Cultură și recreere
Un procent de 34% dintre persoanele care au răspuns consideră
că este foarte important să se construiască o sală de sport pentru elevi.
Desigur sala de sport ar putea fi folosită și în afara orelor de sport pentru
diverse competiții.
Un alt procent de 33% cred că existența unui astfel de spațiu ar fi
importantă în timp ce 18% sunt de părere că ar fi relativ importantă.
Proiectul de edificare a unei sali de sport pentru elevii din comuna

10%
34%
18%

33%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Existența unui loc de joacă este privită ca având o deosebită
importanță. Peste 70% dintre cei care au răspuns consideră acest proiect
foarte important. Pentru 18% construirea unui loc de joacă este
importantă, iar pentru 8% este relativ importantă.
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Proiectul de infiintare a locurilor de joaca in intravilanul comunei

8%
18%

72%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Construirea unui nou așezământ de cult este considerată foarte
importantă de doar 5% dintre locuitorii comunei care au răspuns la
chestionar. Un procent de 63% consideră că un astfel de proiect este de
o importanță redusă, iar 27% cred că nu e deloc important.
Construirea unui nou asezamant de cult in comuna

27%

64%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

Înființarea unei biblioteci este considerată importantă de 7% dintre
cei care au răspuns, 23% cred că acest lucru este relativ important, ar 68%
sunt de părere că are o importanță redusă.
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Proiectul de edificare a unei biblioteci publice in comuna

7%
23%
68%

FOARTE IMPORTANT

IMPORTANT

RELATIV IMPORTANT

IMPORTANTA MINORA

DELOC IMPORTANT

NS/NR

După cum se poate observa în răspunsurile explicitate mai sus,
preferințele populației comunei se îndreaptă mai degrabă către asigurarea
nevoilor de bază și mai puțin către partea recreativă. Ținând cont de
situația actuală a comunei acest tip de viziune este normal. Treptat se
urmărește însă îndreptarea atenției locuitorilor și către partea educațională
și cea culturală, astfel încât impactul asupra nivelului de trai să fie unul pe
termen lung.
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Capitolul 3.2 Stabilirea direcțiilor de acțiune
Principalele funcții de implementare a strategiei de dezvoltare
locală sunt:
1. Funcția de previziune - cuprinde activități care privesc:
- realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală
cu alocarea resurselor şi mijloacelor de realizare pe anii 2021 – 2027;
- întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din
strategia de dezvoltare şi realizarea acelora care au un grad ridicat de
certitudine;
- elaborarea de proiecte de finanțare, studii de fezabilitate, planuri
de afaceri, studii de marketing, analize cost-beneficiu etc. care să
fundamenteze modalitățile şi mijloacele necesare pentru realizarea
obiectivelor;
2. Funcția de organizare - cuprinde procesele de management, de
grupare de atribuții şi responsabilități, delegare de competențe cuprinse în
strategia de dezvoltare ierarhizate astfel: persoane individuale, agenți
economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de specialitate din
consiliul local;
3. Funcția de coordonare - cuprinde activitățile prin care se
armonizează hotărârile, deciziile şi acțiunile persoanelor implicate în
structura de implementare a strategiei de dezvoltare în cadrul funcțiilor de
mai sus (previziune şi organizare);
4. Funcția de antrenare - cuprinde acțiunile de implicare şi motivare
a cetățenilor, a structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru
implementarea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală.
5. Funcția de control şi evaluare - cuprinde activitățile prin care
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performanțele obținute sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite
inițial în vederea gradului de avansare a proiectelor pentru a se elimina
decalajele. Se vor determina cauzele care determină abateri de la
planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi pentru
continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală.
Strategia de Dezvoltare Locală se adresează cetățenilor comunei
Bărbulești, care şi-au arătat interesul pentru obiectivele prezentei strategii
şi pe care le susținem, așa cum reiese din consultarea prin chestionar a
locuitorilor comunei.
Principalele direcții ale dezvoltării durabile ale comunei Bărbulești
constau în:
- dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei
- protecția mediului
- întărirea coeziunii sociale şi reducerea sărăciei
- regenerare rurală.

Formularea strategiei pornește de la următoarele premise:
- să îmbunătățească condițiile de viață ale populației comunei

(locuințe şi locuri de muncă la standarde europene)
- să

ridice

standardul

calitativ

al

designului

comunei,

al

construcțiilor, serviciilor şi al imaginii în general
- să ofere oportunități pentru intervenția sectorului privat în

operațiunile comunei, fie sub forma investițiilor directe în proiecte
izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente
între parteneri
- 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.
Conform premiselor de formulare a strategiei şi a perspectivelor de
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dezvoltare a comunei, conceptul strategic trebuie formulat astfel încât
transpunerea sa într-un plan strategic să asigure un pachet de acțiuni care
vor conduce la creșterea economică, creșterea bazei de impozitare,
crearea de locuri de muncă şi îmbunătățirea calității mediului de viață al
comunității.
Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o
dezvoltare economică datorată poziției geostrategice a comunei,
determinată de atragerea de firme/activități economice/investiții. În acest
sens, trebuie urmate două puncte prioritare: creșterea gradului de
atractivitate a comunei (prin îmbunătățirea imaginii, a calității vieții, prin
revitalizare rurală) şi facilități de atragere a firmelor private (prin investiții
în infrastructură, oferta de terenuri şi clădiri, servicii strategice, facilități
fiscale, etc.)
Trebuie avut în vedere faptul ca o comună nu este un sistem închis,
iar realizarea obiectivelor 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:
- dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă

schimbări majore de cultură şi atitudine în ceea ce privește
utilizarea resurselor de către populație şi operatorii de piață
- întărirea capacității instituționale: prin management eficient,

definirea serviciilor publice în raport cu resursele financiare
actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum şi cu cerințele
populației
- crearea unor rețele rurale în scopul schimbului de informații între

comune cu privire la utilizarea celor mai bune practici (în
managementul rural sau managementul de proiect)
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- realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat
- realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu

le poate realiza
- 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 a comunei
cu politicile de dezvoltare ale județului şi ale regiunii din care face
parte
- managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de

resurse energetice, materiale, financiare şi umane, precum şi
integrarea fluxurilor de resurse energetice şi materiale într-un ciclu
natural
- utilizarea mecanismelor de piață pentru a atinge ținta durabilității,

respectiv emiterea de reglementari pentru eco-taxe şi funcționarea
utilităților publice în sistem de piață, evaluarea investițiilor după
criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la
întocmirea bugetului local
- design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli

privitoare la materialele de construcții, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor într-un areal, orientarea spațială a
clădirilor, „structuri verzi" în jurul clădirilor, microclimat, eficiență
energetică
- realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei

comunități, ori pentru a recupera moștenirea culturală a unei
comunități şi/sau tradițiile întregii comunități locale
- interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu

servesc unei nevoi locale
- fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate
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proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca
instrument de planificare spațială
- analiza capacității tehnice de execuție
- evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare şi umane
- evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin

prisma veniturilor fiscale obținute
- identificarea nevoilor comunității locale şi a priorităților acesteia
- corespondența între lansarea unui program sau proiect şi nevoile

comunității
- evaluarea nevoilor comunităților sărace şi a capacității conducerii

locale de a asigura accesul acestora la locuință, locuri de muncă
şi serviciile publice de bază
- protecția mediului înconjurător
- 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 investiții, dacă există
oportunitatea de a obține profituri viitoare
- asigurarea publicității informațiilor cu impact în investiții (informații

topografice, informații statistice privind economia locală şi
regională, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general
şi planurile de urbanism zonal).
Pentru a exista o trasabilitate cât mai mare între principiile expuse
și nevoile identificate la nivelul comunității, obiectivele strategice au fost
împărțite pe domenii de dezvoltare.
1. Infrastructură de transport și utilități
Obiectiv strategic: Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de
transport şi utilități pentru creșterea calității vieții locuitorilor comunei și
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accesul nemijlocit al tuturor localnicilor şi vizitatorilor la infrastructură
(energie electrică, apă, gaze, canalizare).
Obiective specifice:
➢ înființarea/dezvoltarea

infrastructurii

tehnico-edilitare

și

a

rețelelor de utilități publice la nivelul întregii comune
➢ dezvoltarea infrastructurii prin atragerea de fonduri interne și
externe
➢ înființarea/dezvoltarea

modernizarea

infrastructurii

socio-

sanitare la nivelul comunei, conform standardelor europene
➢ crearea unei structuri integrate de situații de urgență
➢ reabilitarea si asfaltarea drumurilor comunale, a trotuarelor,
construcțiilor de rigole în toată comuna
➢ realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare
➢ realizarea rețelei de alimentare cu gaz.
Indici de monitorizare:
- număr de kilometri de rețea apă şi canalizare realizați
- număr de kilometri de drum modernizat
- număr de kilometri de trotuare şi rigole realizați
- număr de gospodării branșate la rețelele de apă şi canalizare
- număr de gospodării branșate la rețeaua de alimentare cu gaz

2. Educație
Obiectiv strategic: Dezvoltarea infrastructurii pentru învățământ,
creșterea accesului la sistemul educațional,

respectiv creșterea

conștientizării asupra importanței educației.
Obiective specifice:
➢ crearea unei infrastructurii şi a unei baze materiale capabilă să
satisfacă nevoile legate de actul educațional
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➢ modernizarea

unităților

de

învățământ

existente

prin

îmbunătățirea dotărilor
➢ posibilitatea de formare şi perfecționare continuă a adulților în
scopul împlinirii individuale prin educație
➢ practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale
corespunzătoare
➢ eliminarea abandonului școlar la vârste fragede
➢ creșterea numărul de cursanți care au obținut noi calificări
➢ sprijinirea tuturor formelor de creativitate printre care cea
artistică, în cadrul
➢ programelor școlare aferente ciclurilor de învățământ preșcolar,
primar, gimnazial
➢ crearea unui context care să permită tinerilor să dobândească
competențe de exprimare a propriei personalității, necesare dea lungul vieții
➢ dezvoltarea
domeniile

activităților
de

de

dezvoltare

formare
cuprinse

profesională
în

Strategia

pentru
locală

(educațional, cultural, sanitar, etc.) în vederea asigurării
implementării acesteia
➢ sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentru menținerea
elevilor în educație şi prevenirea părăsirii timpurii a școlii
➢ înființarea de centre tip after-school
➢ reintegrarea în educație a celor care au părăsit timpuriu școala
➢ încurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a
propriei personalității, reabilitarea infrastructurii educaționale şi
creșterea de unități unde copiii, indiferent de vârstă își pot
desfășura activități de învățare
➢ stimularea dezvoltării emoționale, gândirii creative şi intuiției la
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toți copii la vârsta cea mai fragedă, inclusiv în învățământul
preșcolar
Indici de monitorizare:
- număr cursanți înregistrați la fiecare formă de învățământ
- număr de programe de instruire şi reconversie profesională inițiate
- stoparea emigrării populației tinere
- număr de copii care au abandonat școala la vârste fragede
- promovabilitatea școlară
- număr de echipamente TIC achiziționate
- evoluția infracționalității

3. Sănătate
Obiectiv strategic: Asigurarea condițiilor pentru acordarea de
asistență medicală permanentă locuitorilor comunei, menținerea
stării de sănătate a populației, conștientizarea acesteia în
necesitatea alimentației sănătoase și a respectării condițiilor de
igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor.
Obiective specifice:
➢ promovarea unei bune sănătăți publice în mod echitabil şi
îmbunătățirea protecției împotriva amenințărilor asupra sănătății
➢ dezvoltarea infrastructurii socio-sanitare la nivelul comunei,
conform standardelor europene
➢ asigurarea de servicii de sănătate pentru persoanele cu nevoi
specifice (copii, persoane vârstnice, femei însărcinate, etc)
➢ asigurarea serviciilor medicale de calitate
Indici de monitorizare:
- număr de consultații medicale înregistrate în timp determinat
- număr de bolnavi însănătoșiți în urma tratamentelor aplicate
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- scăderea ratei îmbolnăvirilor

4. Economie
Obiectiv strategic: Dezvoltarea economică a comunei prin crearea
condițiilor pentru apariția şi dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe
competiție şi satisfacerea nevoilor pieței. Promovarea unei agriculturi
moderne, aliniată principiilor economiei de piață ce va genera creșterea
nivelului de trai al populației.
Obiective specifice:
➢ dezvoltarea de activități economice care să conducă la crearea
de surse de venituri pentru populație din activității economice
non-agricole și scăderea gradului de dependență a locuitorilor
față de agricultură
➢ înființarea de complexe comerciale și unități de prestări servicii
➢ înființarea de exploatații agricole și ferme agricole prin
asocierea

proprietăților

de

mici

dimensiuni

în

scopul

eficientizării producției, a aplicării tehnologiilor moderne și
performante care să conducă la realizarea culturilor și
produselor specifice zonei, capabile să reziste concurenței de
pe piața internă și europeană
➢ promovarea de programe de formare profesională pentru acțiuni
întreprinse în domeniul, agricol sau alimentar (diversificarea
activităților în exploatațiile agricole, siguranța şi igiena
alimentelor, îmbunătățirea calității producției, crearea condițiilor
pentru sănătatea plantelor şi bunăstarea animalelor)
➢ folosirea

fertilizanților

în

concordanță

cu

prevederile

standardelor uniunii europene
➢ pregătirea tehnică prin introducerea de tehnologii noi,
gestionarea durabilă a resurselor naturale, etc.
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➢ creșterea conștientizării, promovarea serviciilor de consiliere şi
informare şi schimbul de experiență în domeniul economiei
sociale
➢ managementul durabil al terenurilor existente pe teritoriul
comunei
➢ însușirea cerințelor privind: eco-condiționalitatea și aplicarea
unor metode de producție compatibile cu întreținerea și grija
pentru protecția mediului
➢ îmbunătățirea și încurajarea afacerilor
➢ sprijinirea fermierilor pentru a participa la diferite târguri,
expoziții, proiecte de succes, întruniri tematice, evenimente care
pot contribui la informarea acestora şi crearea legăturilor cu alți
omologi din țară şi străinătate pentru schimburi de experiență
➢ creșterea nivelului de viață al locuitorilor comunei prin
încurajarea dezvoltării activităților alternative (meșteșugărit,
artizanat, apicultură, creșterea ciupercilor, cultivarea plantelor
medicinale, etc.)
➢ dezvoltarea performanțelor generale ale exploatației agricole
➢ crearea premiselor pentru practicarea unei agriculturi ecologice
prin folosirea de tehnologii nepoluante asupra mediului
➢ dezvoltarea/modernizarea de piețe și târguri în comună cu
comercializarea produselor gospodărești proprii, agricole și de
artizanat
➢ dezvoltarea întreprinderii de servicii non- agrare
➢ susținerea dezvoltării antreprenorialului local
➢ formarea profesională (managementul exploatațiilor agricole,
utilizarea tehnicii de calcul, consolidarea afacerilor etc)
➢ crearea centrelor de colectare produse agroalimentare,
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ciuperci,

plante

medicinale,

promovarea

și

susținerea

produselor locale
➢ introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi,
diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității
producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice;
➢ dezvoltarea agenților economici pentru prestări de servicii
➢ înființarea unui centru de colectare, ambalare legume, fructe,
plante medicinale, lapte, produse din lapte, produse apicole,
etc.
➢ fabricarea de produse locale – patiserie şi panificație
➢ înființarea pepinierelor de pomi fructiferi
➢ investiții pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei
regenerabile în cadrul fermelor/gospodăriilor
➢ gestionarea resurselor de apă, inclusiv surse de apă-construite,
lucrări de protecție a stațiilor de pompare
➢ comasarea terenurilor agricole şi forestiere în exploatații de mari
dimensiuni care vor permite realizarea unor exploatații viabile
➢ încurajarea unei mentalități antreprenoriale, în special în rândul
tinerilor, prin cooperarea cu mediul de afaceri
Indicatori de monitorizare:
- creșterea suprafeței agricole inclusă în forme asociative
- suprafața ocupată de culturi ecologice
- creșterea producției la hectar pe culturi
- randamentul tehnologiilor noi, comparativ cu cele anterioare
- forță de muncă necalificată angajată
- numărul de persoane care au migrat spre activități non-agricole

din localitate
- rezultatele economico-financiare ale firmelor înființate
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- număr ferme de subzistență care accesează fonduri europene

5. Dezvoltare socială
Obiectiv strategic: Dezvoltarea unor politici moderne de resurse
umane menite să stimuleze forța de muncă, să mențină şi să faciliteze
integrarea tinerilor în viața social-economică, să creeze locuri de muncă,
să îmbunătățească serviciile de asistență socială.
Obiective specifice:
➢ promovarea unor măsuri active pentru stimularea forței de
muncă, dezvoltarea unor politici moderne de resurse umane
➢ dezvoltarea de noi calificări și meserii meșteșugărești care să
corespundă evoluțiilor economice din zonă
➢ implementarea conceptului de economie socială
➢ sprijinirea parteneriatelor între toți actorii relevanți implicați în
dezvoltarea comunității (sindicate, instituții publice, asociații
patronale, persoane ocupate, sectoare nonguvernamentale,
întreprinderi, mediul de afaceri şi alte asociații etc.)
➢ dezvoltarea serviciilor flexibile şi alternative pentru îngrijirea
copiilor sau a altor membri de familie dependenți pe parcursul
zilei
➢ menținerea și integrarea tinerilor în viața social-economică a
comunei prin programe de calificare/recalificare ce pot să
conducă la absorbția tinerilor pe piața muncii și să răspundă
oportunităților locale
➢ asigurarea de servicii sociale pentru persoanele cu nevoi
specifice (copii aflați în dificultate ,persoane vârstnice, persoane
cu dizabilități, femei victime ale violenței în familie)
➢ programe specifice adresate femeilor interesate de avansarea
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în carieră, inclusiv sprijin pentru inițierea unei afaceri
➢ programe de sprijin concentrate pe eliminarea ideilor stereotipe
privind genul în societate
➢ sprijinirea membrilor familiilor dependente de serviciile de
asistență şi alte activități asociate pentru a le permite să
participe pe piața muncii
➢ îmbunătățirea serviciilor de asistență socială
➢ inițierea de programe de formare pe mai multe domenii:
didactica

specialității

(abilitare

didactică

preșcolară),

management educațional (managementul procesului didactic),
consiliere şi orientare a tinerilor, utilizarea computerului,
educație rațional- obiectivă şi comportamentală (educație
inclusivă, consiliere publicații școlare, identificarea și tratarea
barierelor

învățării,

dezvoltarea

creativității

în

limbă

și

comunicare) etc.
Indicatori de monitorizare:
- număr cursanți înregistrați la fiecare formă de învățământ inițiată
- număr locuri de muncă create în activități non-agricole
- număr de persoane asistate social
- număr de programe de instruire şi reconversie profesională inițiate
- stoparea emigrării populației tinere
- număr de persoane angajate în cadrul întreprinderilor sociale
- evoluția infracționalității
- număr de cadre didactice formate

6. Mediu
Obiectiv strategic: Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin
investiții în protejarea comunității de riscurile naturale, activități cu privire
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la conștientizarea locuitorilor cu privire la importanța pe care o are un
mediu curat în menținerea sănătății, investiții în colectarea, transportul şi
depozitarea corespunzătoare a deșeurilor menajere.
Obiective specifice:
➢ protejarea și îmbunătățirea calității mediului, curățarea și
ecologizarea cursurilor de apă, promovarea practicilor de
cultură ecologică
➢ valorificarea resurselor locale (vânt, raze solare, deșeuri) pentru
producerea de energii alternative (solară, eoliană, etc.)
realizându-se implicit independența energetică parțială a
comunei
➢ realizarea unui management integrat al deșeurilor (colectare
selectivă, depozitare în spații special amenajate corespunzător
standardelor europene)
➢ susținerea unor campanii de educare și informare a cetățenilor
în vederea strângerii și depozitării corespunzătoare a deșeurilor
și protejarea mediului înconjurător
➢ minimizarea impacturilor infrastructurii de transport asupra
economiei, societății şi mediului
➢ promovarea modelelor de producție şi consum durabile
➢ îmbunătățirea managementului şi evitarea supraexploatării
resurselor

naturale,

recunoscând

valoarea

serviciilor

ecosistemelor
➢ creșterea ratei de reciclare şi îmbunătățirea calității materialelor
reciclate, lucrând aproape cu sectorul de afaceri şi cu unitățile
şi întreprinderile care valorifică deșeurile
➢ încurajarea producerii de energie din deșeuri pentru deșeurile
care nu pot fi reciclate
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➢ susținerea unor campanii de informare a cetățenilor cu privire la
importanța protejării mediului înconjurător
➢ promovarea acțiunilor ecologice cu scopul de a crește spiritul
civic
Indici de monitorizare:
- număr de persoane conștientizate asupra conservării mediului
- număr de acțiuni întreprinse pentru plantarea de pomi
- număr de acțiuni de împădurire
- număr de participanți la acțiunile de plantare copaci sau pomi

fructiferi
- număr de participanți la acțiuni de colectare a deșeurilor

7. Cultură, sport şi agreement
Obiectiv strategic: Dezvoltarea infrastructurii pentru învățământ şi
cultură, acces la sistemul educațional, punerea în valoare a patrimoniului
cultural local, promovarea valorilor istorice existente pe teritoriul comunei
şi organizarea de evenimente culturale.
Obiective specifice:
➢ promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural
➢ crearea unei infrastructurii şi a unei baze materiale capabilă să
satisfacă nevoile legate de actul educațional
➢ posibilitatea de formare şi perfecționare continuă a adulților în
scopul împlinirii individuale prin educație
➢ practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale
corespunzătoare
➢ eliminarea abandonului școlar la vârste fragede
➢ reabilitarea, înființarea, modernizarea infrastructurii sportive și
de agrement la nivelul întregii comune
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➢ practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale
corespunzătoare
➢ amenajarea unor spații pentru petrecerea timpului liber (terenuri
de sport)
➢ punerea in valoare a patrimoniului cultural
➢ promovarea diversității culturale ca sursă a creativității şi
inovației
➢ dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi
organizarea de competiții sportive
➢ reabilitarea spațiilor pentru comunicare şi cultură (amenajarea
casei de cultură în scopul desfășurării de evenimente culturale
periodice)
➢ investiții legate de activități recreaționale: alei pentru plimbări,
plimbări cu mijloace de transport tradiționale
➢ promovarea sărbătorii locale
➢ valorificarea tradițiilor, obiceiurilor locale și atragerea tinerilor în
acțiuni de permanentizare a acestora
➢ amenajarea parcurilor de joacă pentru copii, piste pentru
bicicliști/role, centre de zi unde copiii pot sta după terminarea
orelor de curs pentru a-și face temele, pentru a citi etc
➢ valorificarea resurselor naturale ale comunei pentru crearea
infrastructurii de agrement
➢ crearea unei biblioteci comunale
Indici de monitorizare:
- număr cursanți înregistrați la orice formă de învățământ inițiată
- număr de activități cultural artistice organizate pe an
- număr de unități de cultură create
- număr de locuri de agrement amenajate în comună
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- număr de copii care au abandonat școala la vârste fragede
- creșterea interesului pentru zonă a posibililor investitori
- număr de parcuri ṣi locuri de joacă amenajate pentru locuitorii

comunei

8. Turism
Obiectiv strategic: Promovarea potențialului turistic, stimularea
înființării şi dezvoltării unităților de turism.
Obiective specifice:
➢ promovarea potențialului turistic al comunei, concomitent cu
facilitarea accesului la informație și la produsul turistic
➢ stimularea investițiilor în turism
➢ valorificarea resurselor naturale pentru practicarea sportului şi
turismului
➢ conștientizarea

cetățenilor

de

avantajele

introducerii

gospodăriei în circuitul agroturistic
➢ stimularea dezvoltării de IMM-uri prestatoare de servicii pentru
populație și pentru agenții economici
➢ crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism
pentru dezvoltarea durabilă a resurselor naturale pentru
creșterea calității serviciilor de turism
➢ construcția, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de
primire turistice
➢ construirea şi modernizarea infrastructurii aferente capacităților
de cazare precum sisteme de apă/apă uzată, achiziționarea de
echipamente de producere a energiei din surse regenerabile
➢ elaborarea de materiale promoționale precum prima editare a
materialelor în scopul promovării acțiunilor turistice: broșuri de
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prezentare, panouri de informare
➢ crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităților
specifice (grupuri sanitare, apă curentă, iluminat etc).
Indici de monitorizare:
- număr de angajați localnici
- număr de unități turistice înființate
- număr de unități comerciale noi
- număr de unități prestatoare de servicii înființate
- pachet de servicii oferite de unitățile de turism din comună
- număr de gospodării introduse în circuitul agroturistic
9. Administrație și servicii publice
Obiectiv strategic: Crearea unui cadru adecvat de informare şi
comunicare cu cetățenii, îmbunătățirea relației dintre autorități şi locuitorii
comunei pentru o conlucrare cât mai dinamică şi democrată, cooperare
interinstituțională internă şi externă.
Obiective strategice:
➢ eficientizarea și creșterea calitativă a serviciilor
➢ asigurarea cadrului necesar informării și comunicării la timp a
personalului administrației locale cu cetățeanul comunei
➢ permanentizarea dialogului cu cetățenii și atragerea maselor de
cetățeni la rezolvarea problemelor comunei
➢ elaborarea si implementarea unor programe de identificare,
urmărire și ajutorare locală a familiilor defavorizate în baza
standardelor elaborate de sistemul public de asistență socială
(S.P.A.S.), în urma efectuării anchetelor sociale și a unui
recensământ local
➢ creșterea fondului de locuințe
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➢ îmbunătățirea sistemelor de raportare a performanței
➢ elaborare de studii de piață şi activități de promovare
➢ participarea la târguri internaționale, expoziții şi misiuni
economice
➢ achiziția de servicii de consultanță specializată
➢ implementarea planurilor strategice şi training în planificarea
strategică pentru personalul de conducere din administrația
publică
➢ îmbunătățirea managementului calității
➢ dezvoltarea unei culturi a evaluării la nivel local
➢ folosirea instrumentelor electronice (portaluri internet, baze de
date)
➢ training în domeniul evaluării performanțelor serviciilor publice
➢ implementarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor
publice
➢ dezvoltarea de metode de măsurare a barierelor administrative
➢ elaborarea unor proceduri pentru îmbunătățirea sistemului de
colectare a taxelor, inclusiv crearea unei interfețe pentru bazele
de date existente
➢ implementarea inițiativelor de reducere a duratei de livrare a
serviciilor publice (de exemplu, ghișeul unic pentru cetățeni,
planificarea serviciilor destinate cetățenilor, managementul
documentelor, etc.)
➢ analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în
vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative pentru
cetățeni
➢ introducerea şi menținerea în funcțiune a sistemelor de
management integrat
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➢ implementarea unor documente care introduc un set de principii
generale privind calitatea furnizării de servicii către cetățeni
➢ îmbunătățirea eficacității organizaționale
➢ îmbunătățirea capacității de absorbție a fondurilor de dezvoltare
➢ instruirea personalului din administrație
➢ stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune şi formare a
funcționarilor publici prin norme şi reguli care pot fi puse efectiv
în aplicare
➢ ameliorarea imaginii administrației publice prin creșterea
transparenței actului administrativ şi luarea unor măsuri
anticorupție ferme, vizibile pentru opinia publică
➢ renovarea clădirilor publice şi amenajări de parcări, piețe, spații
pentru organizarea de târguri piețe en-gros
➢ încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreuna cu
reprezentanții altor comunități
➢ achiziționarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice
(de deszăpezire, întreținere spații verzi etc.)
➢ achiziționarea de echipamente hardware, soft-uri, inclusiv
costurile de instalare şi montaj
➢ stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea
implementării strategiilor de dezvoltare locală
Indicatori de monitorizare:
- număr de petiții ale localnicilor rezolvate
- număr de formări la care participă personalul public
- număr de sisteme/proceduri la nivel de management public
implementate
- număr de întâlniri organizate cu cetățenii
- număr de participanți la dezbateri
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- număr de probleme rezolvate la inițiativa cetățenilor;
- număr de acțiuni realizate în parteneriat cu alte instituții (școală,
biserică, oameni de afaceri, alte localități).
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Capitolul 3.3 Plan de acțiune pentru atingerea obiectivelor strategiei
Pentru a se asigura o cât mai bună implementare a strategiei s-a
decis întocmirea unui plan de acțiune.
Planul de acțiune este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu,
care descrie faptele şi pașii necesari de urmat în vederea aplicării
strategiei de dezvoltare locală şi atingerea obiectivelor propuse. Este
necesar ca aceste acțiuni să fie prioritate, astfel încât realizarea lor şi
atingerea progresivă a țintelor pe termen mediu şi scurt să ducă la
îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung.
Acest plan conține:
- responsabilitatea asumării sarcinilor
- calendarul desfășurării acțiunilor
- resursele alocate
- metodele de monitorizare şi evaluare
Planul Local de Acțiune (PLA) este un instrument de planificare şi
implementare şi conține un set de politici pe domenii de activitate ce se
vor aplica într-un termen determinat în scopul realizării obiectivelor
generale fixate într-o strategie.
Planul de acțiune este procesul participativ de dezvoltare a unui
plan relativ scurt, care utilizează resurse disponibile pentru a atinge
obiective limitate, de obicei într-o zonă bine definită.
Acesta va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să țină
cont de evoluția macroeconomică la nivel național, starea economiei la
nivel regional şi local, precum şi de opiniile comunității locale cu privire la
implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât
marja de eroare în privința evaluării resurselor la un proiect este mai mică,
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având în vedere că, pe măsură ce se înaintează în timp, variabilele
economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se
multiplică. Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei de
Dezvoltare Locală a comunei Bărbulești reprezintă un pachet de măsuri şi
proiecte necesare schimbării comunității locale pentru atingerea unor
parametri specifici societății moderne.
Rolul Planului de Acțiune îl reprezintă prezentarea principalelor
măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a
dezvoltării economico- sociale, astfel încât procesul să poată fi evaluat
continuu prin indicatorii selecționați ca relevanți pentru comună.
Pentru viitoarea perioadă, 2021-2027 sunt prevăzute la nivelul
comunei Bărbulești sunt prevăzute o serie de proiecte, prezentate pe arii
de dezvoltare. Dat fiind momentul elaborării strategiei, moment în care
arhitectura programelor operaționale este încă negociată cu Comisia
Europeană, se recomandă reevaluarea periodică a obiectivelor strategice
și proiectelor, astfel încât acestea să fie în acord cu prioritățile trasate la
nivel național și regional.

1. Asfaltarea drumurilor comunale
Domeniu

Infrastructură de transport și de utilități

Cadru general

Pe

raza

comunei

există

drumuri

deschise

circulației publice cu un trafic în continuă creștere
care necesită a fi reabilitate
Creșterea gradului de siguranță rutieră este unul
din obiectivele primăriei Bărbulești
Grup țintă

Populația comunei și agenții economici

Obiective

Facilitarea și fluidizarea traficului rutier pe raza
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comunei
Prevenirea

blocării

drumurilor

datorită

unor

fenomene meteo extreme (inundații, ninsori
abundente, etc)
Păstrarea

curățeniei

pe

raza

comunei

și

estetizarea spațiului comunal
Creșterea nivelului de siguranță rutieră
Facilitarea accesului la servicii de orice natură
Dezvoltarea turismului
Sprijinirea transportatorilor
Motivația

O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează

proiectului

progresul economic și social al comunei

Modul de

Reabilitarea drumurilor comunale și asfaltarea

implementare

acestora
Construirea

canalelor

pentru

scurgerea

și

colectarea apelor
Construirea de podețe pentru accesul în curțile
imobilelor similare pentru toate locuințele
Amenajarea trotuarelor
Sursa de finanțare

Buget local
Fonduri europene (PNDL, POR - AP 4)

Instituția care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
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Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței

Indicatori

acestuia
Mărirea numărului de kilometrii de drumuri
asfaltate
Calitatea traficului rutier
2. Amenajarea șanțurilor și rigolelor pe drumurile comunale
Domeniu

Infrastructură de transport și de utilități

Cadru general

Pe raza comunei nu există drumuri prevăzute un
sistem performant de colectare a apelor provenite
din fenomene naturale
Inundațiile pot produce pagube însemnate de
aceea, având în vedere că ploile nu pot fi
prevenite,

se

dorește

prevenirea/reducerea

pagubelor care se pot produce în
urma unor astfel de fenomene meteo
Grup țintă

Populația comunei

Obiective

Protejarea gospodăriilor de inundații
Estetizarea

spațiului

comunal

(eliminarea

depunerilor de apă care se pot forma în urma
ploilor)
Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe
timpul ploilor
Șanțurile construite de-a lungul drumurilor pot
preveni pe timpul iernii depunerea de zăpadă pe
partea carosabilă
Fluidizarea

traficului

rutier

prin

eliminarea
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depunerilor de apă de pe partea carosabilă
Colectarea apelor provenind de la ploi și topirea
zăpezilor și refolosirea acesteia pentru irigații
Motivația

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube

proiectului

materiale și umane însemnate, de aceea este
necesară

prevenirea

evenimentelor

negative

cauzate de cantitățile însemnate de apă (poate fi
mai ieftin să previi decât să repari daunele
produse)
Modul

de

Construirea de șanțuri pentru colectarea apelor
de-a lungul întregii rețele de drumuri comunale

implementare

Construirea de rigole care colecteze apele
naturale rezultate în urma precipitațiilor, precum și
să permită accesul în curțile imobilelor de pe raza
comunei
Sursa de finanțare

Buget local
Fonduri europene (PNDL, POR - AP4)

Instituția care

Consiliul Local

răspunde de
realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Suprafața de canale construite
Aspectul comunei în timpul și după căderea
precipitațiilor
Evitarea inundațiilor și a pagubelor materiale ce
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pot apărea în urma lor
3. Introducerea rețelei de canalizare, tratare și epurare a
apelor
reziduale
Domeniu

Infrastructură de transport și utilități

Cadru general

Îmbunătățirea nivelului de trai al localnicilor și
crearea

tuturor

condițiilor

de

dezvoltare

economică și social a zonei
Respectarea cerințelor UE cu privire la protejarea
mediului
Grup țintă

Populația comunei și agenții economici

Obiective

Crearea condițiilor de bază necesare unui trai
decent pentru locuitorii comunei
Asigurarea purității apei
Asigurarea permanent a apei potabile pentru
locuitori
Asigurarea sursei de apă pentru agenții economici
din zonă și crearea condițiilor de atragere a
investitorilor
Asigurarea tuturor condițiilor de igienă și hidratare
pentru elevii instituțiilor de învățământ
Prevenirea poluării apei
Prevenirea transmiterii de boli și infecții prin
intermediul apei

Motivația

Apa

este

necesară

pentru

desfășurarea

proiectului

activităților zilnice sociale și economice, fiind un
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factor important în dezvoltarea zonei pe toate
planurile
Modul

de

Construirea rețelei de canalizare
Construirea de stații de epurare, tratare a apelor

implementare

reziduale
Refacerea locurilor din zonele unde au fost
efectuate lucrările pentru rețeaua de apă
Sursa de finanțare

Buget local
Fonduri europene (PNDL, POR - AP6)

Instituția

care

răspunde

Consiliul Local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Realizarea sistemului de canalizare, tratare și

Indicatori

epurare a apelor reziduale
4. Introducerea sistemului de alimentare cu apă
Domeniu

Infrastructură de transport și utilități

Cadru general

Existența alimentării cu apă pe raza comunei va
conduce la dezvoltare din punct de vedere social
și economic
Existența apei va crește nivelul de trai pe raza
comunei

Grup țintă

Populația comunei și agenții economici

Obiective

Crearea condițiilor de bază necesare unui trai
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decent pentru locuitorii comunei.
Asigurarea alimentării cu apă pentru agenții
economici din zonă
Asigurarea apei potabile în cadrul unităților de
învățământ, de alimentație și utilitate publică,
dispensare medicale, etc.
Dezvoltarea

turismului

și

creșterea

calității

serviciilor turistice de cazare
Motivația

Existența rețelei de alimentare cu apă poate ajuta

proiectului

la

dezvoltarea

economică

a

comunei

prin

facilitarea producției
Crearea tuturor condițiilor pentru învățământ,
servicii medicale, etc, la standarde europene
Modul

de

Introducerea sistemului de alimentare cu apă pe
întreaga suprafață a comunei, pentru locuințe și

implementare

agenți economici
Construirea de foraje pentru apă
Construirea unor canale de aducțiune
Sursa de finanțare

Buget local
Fonduri europene (PNDL)

Instituția
răspunde

care

Consiliul Local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă și
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construirea de foraje pentru apă

5. Introducerea sistemului de alimentare cu gaz
Domeniu

Infrastructură de transport și utilități

Cadru general

Existența alimentării cu gaz pe raza comunei va
conduce la dezvoltare din punct de vedere social
și economic

Grup țintă

Populația comunei și agenții economici

Obiective

Crearea condițiilor de bază necesare unui trai
decent pentru locuitorii comunei.
Asigurarea alimentării cu gaze pentru agenții
economici din zonă
Reducerea tăierilor abuzive, exploatării lemnului
Dezvoltarea

turismului

și

creșterea

calității

serviciilor turistice de cazare
Motivația

Existența rețelei de alimentare cu gaze poate ajuta

proiectului

la

dezvoltarea

economică

a

comunei

prin

facilitarea producției
Crearea tuturor condițiilor pentru învățământ,
servicii medicale, etc, la standarde europene
Modul

de

Introducerea sistemului de alimentare cu gaze pe
întreaga suprafață a comunei, pentru locuințe și

implementare

agenți economici
Sursa de finanțare

Buget local
Fonduri europene (posibil PNDL)

Instituția
răspunde

care

Consiliul Local

de
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realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Realizarea unei rețele de alimentare cu gaze și
construirea de infrastructurii necesare

6. Demararea lucrărilor de reabilitare și modernizare a unităților
școlare
Domeniu

Educație

Cadru general

Clădirile

în

care

funcționează

unitățile

de

învățământ (două școli și două grădinițe) necesită
efectuarea de lucrări de amenajare, consolidare,
termoizolare, precum și dotarea materială la
standarde europene a spațiilor interioare destinate
procesului educațional
Grup țintă

Populația școlară și ante-preșcolară

Obiective

Crearea unui climat propice (siguranță, igienă,
bază

materială

corespunzătoare)

pentru

desfășurarea programelor educaționale
Utilizarea

metodelor

moderne

de

predare

(infrastructură IT, manuale digitale)
Reducerea abandonului școlar
Motivația

Desfășurarea cursurilor educaționale în parametrii

proiectului

optimi
Necesitatea

asigurării

corespunzătoare

unei

pentru

dotări

susținerea

materiale
tuturor
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cursurilor indiferent de complexitatea acestora
Mărirea gradului de educației în rândul populației
comunei
Asigurarea unei locații care să respecte toate
normele sanitare și de siguranță la cele mai
ridicate standarde
Modul

de

Demararea lucrărilor de reabilitare a clădirilor
Dotarea școlilor și grădinițelor cu mijloace tehnice

implementare

și

didactice

care

să

permită

desfășurarea

procesului educațional la standarde europene
Sursa de finanțare

Buget local
Fonduri europene (POR AP-5)
Investitori privați

Instituția
răspunde

care

Consiliul Local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Număr de săli de clasă/spații reabilitate și dotate

7. Demararea unor programe de educație remedială și corectivă
Domeniu

Educație

Cadru general

La nivelul comunei este nevoie de crearea unor
programe

care

să

ajute

copii

predispuși

abandonului școlar dar și persoanele care au
abandonat timpuriu școala prin reintegrarea în
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sistemul de învățământ
Grup țintă

Copii/elevi
Persoane care nu au finalizat învățământul
obligatoriu
Creșterea participării școlare

Obiective

Creșterea

conștientizării

asupra

importanței

educației la nivelul comunității
Utilizarea metodelor de predare centrate pe elev
Susținerea

materială a copiilor/persoanelor

vulnerabile
Motivația

Pentru a asigura dezvoltarea economică pe

proiectului

termen lung este nevoie de investiții în educația
populației

Modul

de

Selectarea resursei umane implicate în programe
tip Școală după Școală și A doua Șansă,

implementare

amenajarea spațiilor necesare derulării activităților
Sursa de finanțare

Bugetul local
Fonduri europene (POEO-AP2, AP3/ POIDS-AP4)

Instituția
răspunde

care

Consiliul local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Rata de promovabilitate
Număr de elevi/antre-preșcolari sprijiniți
Număr de persoane reintegrate în sistemul de
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învățământ
Număr de părinți consiliați
8. Identificarea oportunităților de parteneriat public – privat
în
vederea demarării de activități în domeniul industrial/comercial
Domeniu

Economie

Cadru general

Piața

economică

nu

este

saturată,

există

oportunități de dezvoltare
Grup țintă

Populația comunei și agenții economici

Obiective

Prevenirea șomajului
Dezvoltarea economiei locale
Creșterea competitivității economice care va duce
la creșterea calității și a raportului preț - ofertă
Folosirea la maxim a capacităților economice ale
zonei
Atragerea de capital extern

Motivația

Necesitatea dezvoltării economiei locale și a

proiectului

ocupării forței de muncă

Modul
implementare

de

Realizarea de evenimente în cadrul primăriei sau
căminelor comunale pentru promovarea ofertei
economice a zonei
Efectuarea

de

studii

economice

pentru

investigarea pieței și a ofertei existente, a gradului
de saturație pe diverse domenii de activitate
Identificarea necesităților economice din zonă ce
merită a fi exploatate
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Promovarea comunei pe plan județean, național
Sursa de finanțare

Bugetul local
Investiții ale partenerilor privați
Fonduri europene (POEO-AP7-economie socială)

Instituția

care

răspunde

Consiliul local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Creșterea economiei locale și scăderea ratei

Indicatori

șomajului
Atragerea investitorilor
9. Informarea cetățenilor în ceea ce privește legislația
privind
accesarea fondurilor nerambursabile
Domeniu

Economie

Cadru general

Comuna prezintă toate premisele dezvoltării unei
economii zonale profitabile, de aceea economia
locală trebuie sprijinită prin accesarea unui număr
cât mai mare de fonduri nerambursabile, cu
respectarea pragurilor legale

Grup țintă

Populația comunei

Obiective

Facilitarea

accesului

la

informațiile

privind

fondurile europene
Prevenirea infracțiunilor economice
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Sprijinirea accesării de fonduri nerambursabile și
implicit a economiei zonale și a agriculturii
Creșterea gradului de implicare a instituției
primăriei în viața economică
Eficientizarea exploatării economice a comunei
Obținerea de fonduri nerambursabile
Ocuparea forței de muncă
Motivația

Acordarea de Uniunea Europeană de fonduri

proiectului

nerambursabile poate sprijini economia comunei,
mai ales că există categorii de fonduri care țintesc
zonele defavorizate

Modul

de

Înființarea unui centru de informare cu privire la
legislația accesării de fonduri nerambursabile

implementare

Distribuirea de materiale cu privire la legislația
fondurilor nerambursabile, dar și consecințele
nerespectării prevederilor referitoare la fondurile
accesate
Înființarea în cadrul primăriei a unui serviciu care
să aibă drept obiect de activitate facilitarea
accesării de fonduri nerambursabile
Sursa de finanțare

Bugetul local

Instituția

Consiliul local

răspunde

care
de

Parteneri privați
Organizații non-guvernamentale

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027
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realizare
Înființarea unui centru de informare legislativă în

Indicatori

vederea accesării de fonduri nerambursabile
Dezvoltarea economică a comunei și numărul de
creditări acordate
10. Sprijinirea agricultorilor, a crescătorilor de animale
Domeniu

Economie

Cadru general

Pe raza comunei există un număr mare de
crescători de animale, agricultori, care au nevoie
de sprijin în dezvoltarea activității lor. Prin
sprijinirea

acestora

este

sprijinită

implicit

economia locală
Grup țintă

Populația comunei

Obiective

Sprijinirea economiei locale și a producției
autohtone
Ocuparea forței de muncă la nivelul comunei
Prevenirea șomajului la nivelul comunei

Motivația

Există un interes ridicat pentru dezvoltarea rurală

proiectului

și în special pentru alimentele ecologice

Modul
implementare

de

Oferirea

de

consiliere

pentru

dezvoltarea

activităților de producție
Oferirea de consiliere pentru accesarea de fonduri
Creșterea infrastructurii locale (drumuri, locuri de
desfacere și depozitare al produselor)
Identificarea reală a cerințelor pieței
Oferirea de servicii subvenționate
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Sursa de finanțare

Bugetul local
Fonduri europene (POR-AP6, PNDR)

Instituția
răspunde

care

Consiliul local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Reducerea ratei șomajului la nivelul populației
comunei
Creșterea economiei locale
Creșterea aportului adus de agricultori, crescători
de animale la economia locală

11. Amenajarea cabinetelor medicale și a dispensarului
Domeniu

Sănătate

Cadru general

Cabinetele

care funcționează în comună sunt

depășite din punct de vedere al aparaturii
medicale și nu poate asigura desfășurarea
serviciilor

medicale

cu

respectarea

tuturor

necesităților de igienă
Grup țintă

Populația comunei
Cadrele medicale

Obiective

Dotarea cu aparatură medicală
Asigurarea de servicii medicale la standarde
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europene
Reducerea timpului de reacție în situații de
urgențe medicale
Prevenirea răspândirii infecțiilor și bolilor
Creșterea capacității de tratament
Motivația

Necesitatea

unui

sistem

medical

care

proiectului

corespundă cerințelor Uniunii Europene

să

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de
servicii medicale la cele mai înalte standarde
Modul

de

Reabilitarea

clădirilor

în

care

funcționează

dispensarul medical și cele două cabinete

implementare

Dotarea

cu

aparatură

medicală

de

ultimă

generație
Asigurarea permanentă a serviciilor de urgențe
medicale
Sursa de finanțare

Bugetul local
Fonduri europene (POS, PNDR)

Instituția
răspunde

care

Consiliul local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Modernizarea și dotarea materială a unităților
medical-sanitare
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12. Construirea și dotarea unui cabinet stomatologic
Domeniu

Sănătate

Cadru general

Pe

raza

comunei

nu

există

un

cabinet

stomatologic dotat la standarde înalte
Evitarea deplasării pacienților la alte cabinete
stomatologice de pe raza altor localități
Grup țintă

Populația comunei

Obiective

Asigurarea serviciilor medicale stomatologice
Asigurarea de servicii medicale la standarde
europene
Reducerea timpului de reacție în situații de
urgențe medicale stomatologice
Creșterea capacității de tratament
Crearea de noi locuri de muncă

Motivația

Necesitatea

unui

sistem

medical

proiectului

corespundă cerințelor Uniunii Europene

care

să

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de
servicii medicale la cele mai înalte standarde
Modul
implementare

de

Construirea unei clădiri destinată unui cabinet
stomatologic
Dotarea cabinetului cu aparatură medicală de
ultimă generație
Asigurarea permanentă a serviciilor de urgențe
medicale stomatologice
Asigurarea climatizării interioare
Atragerea de investiții din mediul privat pentru
construirea cabinetului
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Organizarea

concursului

pentru

ocuparea

funcțiilor din cadrul cabinetului stomatologic
Sursa de finanțare

Bugetul local
Fonduri europene (Granturi IMM-uri, POR, PNDR)

Instituția
răspunde

care

Consiliul local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Construirea, dotarea unui cabinet stomatologic şi
punerea acestuia în funcțiune

13. Măsuri pentru promovarea colectării selective a deșeurilor
Domeniu

Mediu

Cadru general

Colectarea selectivă a deșeurilor este soluția la
îndemâna

tuturor

şi

presupune depozitarea

deșeurilor în locuri special amenajate în vederea
reciclării;
Colectarea selectivă este una dintre etapele
reciclării, alături de separarea şi procesarea unora
dintre

componentele

deșeurilor,

în

vederea

transformării lor în
produse utile
Grup țintă

Populația comunei

Obiective

Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei
Alinierea la standarde europene cu privire la
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calitatea și protecția mediului
Evitarea costurilor datorate selectării deșeurilor
Respectarea legislației europene și naționale cu
privire la protecția mediului
Motivația

Colectarea selectivă a gunoiului aduce beneficii

proiectului

economice comunității locale
Principalul avantaj al reciclării este dat de
reducerea consumului resurselor natural, precum
și al nivelului emisiilor nocive în aer
Implementarea selectivă a deșeurilor face parte
din angajamentele României față de UE

Modul

de

Achiziționarea de pubele ecologice și distribuirea
acestora către populație

implementare

Montarea de pubele de gunoi selective pe raza
comunei
Promovarea locurilor unde sunt montate pubele de
colectare selectivă a gunoiului
Promovarea beneficiilor care apar în urma
colectării selective a gunoiului prin întâlniri la
nivelul primăriei, afișe, etc.
Eliminarea depozitării necontrolate prin încheierea
de contracte de prestări servicii şi promovarea
unor acțiuni de conștientizare a populației şi
agenților economici
Sursa de finanțare

Bugetul local
Fonduri europene (POR-AP6, posibil PODD-AP3)

Instituția

care

Consiliul local
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răspunde

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Creșterea cantității de gunoi colectat selective
Eficientizarea reciclării

14. Introducerea de LED-uri ecologice în iluminatul public stradal
Domeniu

Mediu

Cadru general

Folosirea tehnologiilor nepoluante reduce costurile
aferente energiei electrice
Tehnologiile

nepoluante

protejează

mediul

înconjurător
Grup țintă

Populația comunei

Obiective

Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei
Alinierea la standarde europene cu privire la
calitatea și protecția mediului
Reducerea costurilor aferente energiei electrice
necesare iluminatului public
Asigurarea unei creșteri economice regenerative
şi inovative
Eficientizarea

costurilor

prin

diminuarea

cheltuielilor cu schimbarea becurilor (ledurile au o
durată de folosire îndelungată)
Motivația

Implementarea normelor UE cu privire la protecția

proiectului

mediului
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Pentru a se dezvolta durabil, toate țările au nevoie
de acces şi perfecționare în domeniul utilizării
tehnologiilor curate şi care risipesc mai puține
resurse
Modul

de

Folosirea energiei solare prin aplicarea de panouri
solare pe stâlpii de iluminat public existenți pe raza

implementare

comunei
Montarea de stâlpi de iluminat dotați cu panouri
pentru captarea energiei solare
Atragerea

de

fonduri

europene

pentru

implementarea energiei solare
Sursa de finanțare

Bugetul local
Fonduri europene (program multianual gestionat
de Ministerul Mediului, posibil PODD-AP3)

Instituția
răspunde

care

Consiliul local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Numărul de stâlpi de iluminat public dotați cu
tehnologie pe LED
Scăderea consumului de energie electric şi a
costurilor aferente.
15. Construirea unui cămin cultural

Domeniu

Cultură și recreere
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Reabilitarea căminului cultural va facilita accesul

Cadru general

populației la cultură și educație, fapt ce va duce la
dezvoltarea comunei
Grup țintă

Populația comunei

Obiective

Îmbunătățirea condițiilor de viață în comună
asigurând creșterea nivelului cultural și social al
populației, precum și a gradului de confort al
acesteia
Creșterea nivelului socio-economic al comunei,
stimulând menținerea populației în mediul rural, în
special a tinerilor;
Crearea unor condiții adecvate pentru realizarea
de

evenimente cu

caracter cultural

și

de

divertisment pe raza comunei
Motivația

Pentru a sprijini dezvoltarea educației culturale

proiectului

trebuie ca acesteia să i se asigure infrastructura
necesară
De asemenea, căminul poate fi folosit și pentru
organizarea altor evenimente cu rol informativ, a
formărilor

resursei

umane

din

comună,

a

organizării de festivități și târguri
Modul

de

implementare

Atragerea de sponsorizări efectuate de agenții
economici de pe raza comunei
Construirea unei clădiri noi cu destinația cămin
cultural și dotarea materială completă a acestuia

Sursa de finanțare

Bugetul local
Investiții ale partenerilor privați
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Instituția

care

răspunde

Consiliul local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Construirea unei cădiri în care să funcționeze

Indicatori

căminul cultural, asigurarea dotării complete a
acestuia, crearea de condiții optime desfășurării
diverselor activități de orice natură (educațională,
culturală, informațională, etc) din punct de vedere
al respectării normelor existente în legislația
actuală
16. Amenajarea unui parc și transformarea unei zone
din acesta în loc de joacă pentru copii
Domeniu

Cultură și recreere

Cadru general

Nevoia amenajării unui parc pentru a putea
asigura petrecerea timpului liber în condiții de
siguranță și igienă
Inexistența pe raza comunei a unor locuri de joacă
pentru copii

Grup țintă

Populația comunei

Obiective

Crearea unor spații unde copii, însoțiți de părinții
acestora, își pot petrece timpul liber în condiții
civilizate, moderne și sigure

Motivația

Crearea unor spații unde copii se por juca în
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siguranță;

proiectului

Prevenirea apariției obezității prin practicarea de
activități sportive
Diminuarea accidentelor în care sunt implicați
copii

datorate

folosirii

spațiilor

de

joacă

neamenajate corespunzător pentru practicarea
diferitelor jocuri
Dezvoltarea capacităților comunicative și fizice la
copii
Întărirea relațiilor inter-sociale pe raza comunei
Modul

de

Amenajarea parcului prin lucrări de terasare,
plantare de gazon, montare de bănci, coșuri de

implementare

gunoi, instalații de iluminat, cișmele pentru apă
potabilă, construcția de grupuri sanitare, de mese
pentru diverse jocuri (șah, table, remi, etc.),
amenajare teren de sport.
Amenajarea unei zone din parc pentru destinația
de spațiu de joacă pentru copii (amenajarea cu
leagăne, balansoare, bănci pentru părinți, etc.)
Sursa de finanțare

Bugetul local
Fonduri europene (POR-AP6)
Investiții ale partenerilor privați

Instituția
răspunde

care

Consiliul local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027
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realizare
Construcția unui parc și loc de joacă pentru copii

Indicatori

care să respecte normele de siguranță actuale,
precum și dotarea acestora astfel încât să permită
practicarea unui număr cât mai mare de sporturi
17. Sprijinirea activităților de agroturism
Domeniu

Turism

Cadru general

Prin sprijinirea activităților de agroturism, zona și
comunitatea locală vor avea de câștigat din punct
de vedere socio-economic

Grup țintă

Populația comunei și agenții economici

Obiective

Dezvoltarea turismului în zonă și atragerea
investitorilor în servicii de turism și alimentație
publică
Promovarea

producătorilor

autohtoni

și

a

producătorilor acestora
Folosirea la maxim a resurselor turistice ale zonei
Crearea de noi locuri de muncă, precum și
înființarea unor noi unități de cazare
Crearea de noi spații pentru petrecerea timpului
liber și de recreere
Motivația

Turismul va duce la dezvoltarea socio-economică

proiectului

a zonei prin atragerea de noi resurse

Modul
implementare

de

Înființarea unui centru de informare turistică
Realizarea unei pagini web de informare turistică
Instalarea de indicatoare de orientare cu poziția
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punctului de informare turistică
Investiții în infrastructura de primire turistică
Investiții în activitățile recreaționale
Dezvoltarea marketingului serviciilor turistice
Atragerea

de

fonduri

europene

destinate

agroturismului
Sursa de finanțare

Bugetul local
Fonduri europene (POR-AP6)
Investiții ale partenerilor privați

Instituția
răspunde

care

Consiliul local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Numărul de noi activități turistice înființate sau
sprijinite
Volumul total al investițiilor, sprijinului financiar
acordat
Numărul de noi locuri de muncă create
18. Digitalizarea administrației publice locale

Domeniu

Administrație și servicii publice

Cadru general

În cadrul primăriei din comuna Bărbulești nu există
dotările necesare pentru a asigura un nivel înalt al
actului administrativ, dotările sunt depășite din
punct de vedere al performanței
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Grup țintă

Angajații primăriei
Populația comunei
Crearea unui sistem digital de colectare și

Obiective

monitorizare a datelor disponibile la nivel local,
eficientizarea

proceselor

administrative

(ex.

achiziționarea de infrastructură IT pentru birouri, a
unui ghișeu electronic )
Motivația

Pentru a dezvolta comunitatea este nevoie ca

proiectului

administrația să aibă acces la metode performante
de colectare și gestionare a datelor, de livrare a
serviciilor publice.
Digitalizarea va fi un prim pas în asigurarea
condițiilor

necesare

accesării

de

fonduri

nerambursabile și creării de parteneriate.
Accesul rapid la date și statistici, urmărirea
progresului

proiectelor/inițiativelor prin metode

digitale va însemna creșterea transparenței.
Modul

de

Întocmirea

necesarului

de

echipamente

în

conformitate cu numărul de angajați care vor

implementare

utiliza noile tehnologii.
Achiziționarea și instalarea unui sistem de tip
ghișeu electronic
Sursa de finanțare

Bugetul local
Fonduri europene (POR-AP1)

Instituția
răspunde

care

Consiliul local

de

realizarea
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proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Număr de echipamente achiziționate și puse în

Indicatori

funcțiune
Sistem de tip ghișeu electronic achiziționat și pus
în funcțiune
19. Achiziționarea de utilaje pentru deszăpeziri sau lucrări
de reabilitare a infrastructurii
Domeniu

Administrație și servicii publice

Cadru general

În ultima perioadă anotimpul rece a fost bogat în
precipitații sub formă de zăpadă, fapt ce poate
duce la înzăpezirea căilor de acces sau chiar a
locuințelor
Evitarea unor costuri necesare închirierii de utilaje
necesare deszăpeziri sau alte lucrări pe raza
comunei

Grup țintă

Populația comunei și agenții economici

Obiective

Prevenirea situațiilor în care unele căi de acces au
locuințe pot fi înzăpezite pe perioada iernii
Eficientizarea cheltuielilor la nivel local prin
economisirea sumelor aferente închirierii utilajelor
menționate mai sus;
Crearea

unei

surse

de

venit

(amortizarea

investiției la început) prin închirierea

utilajelor

menționate mai sus
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Prevenirea inundațiilor prin efectuarea de lucrări
de întreținere a islazului
Estetizarea spațiului comunal
Motivația

Folosirea fondurilor destinate închirierii utilajelor

proiectului

care fac obiectul prezentului proiect într-o altă
destinație, în folosul comunității
Funcționarea 24 din 24 a unui serviciu la nivelul
primăriei cară să poată interveni cu promptitudine
în situații de calamități naturale (înzăpeziri, ploi
abundente, etc.)

Modul

de

implementare

Achiziționarea de utilaje cum ar fi basculantă,
buldozer, autogreder, etc.
Instruirea personalului destinat să folosească
aceste utilaje
Oferirea

spre

închiriere

a

utilajelor

(după

achiziționare)
Sursa de finanțare

Bugetul local
Fonduri europene (PNDR)

Instituția
răspunde

care

Consiliul local

de

realizarea
proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Număr de echipamente achiziționate și puse în
funcțiune
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20. Înființarea împreună cu localitățile învecinate a unui nou
Grup de
Acțiune Locală sau aderarea la o asociație de acest fel deja
existentă
Domeniu

Administrație și servicii publice

Cadru general

Fragmentarea

administrativă,

insuficiența

veniturilor proprii, capacitățile financiare proprii
limitate de accesare a fondurilor europene sunt
probleme care constituie un real obstacol în
dezvoltarea comunităților rurale din teritoriul vizat
Grupurile de acțiune locală sunt un parteneriat
public-privat între autoritățile la nivel local,
societății comerciale şi ONG-uri. Odată aprobate
proiectele, GAL-urile nou formate urmează sa
pună în aplicare proiectele pentru care au primit
finanțarea
Grup țintă

Populația comunei și agenții economici

Obiective

Furnizarea asistenței tehnice necesare, generând
idei noi, ajutând la eliminarea conflictelor care pot
exista în fiecare comunitate
Crearea unei culturi de a munci împreună pentru
scopuri comune și crearea unei imagini și identități
puternice a teritoriului
Dezvoltarea turistică, socio-economică a zonei
Oferirea de posibilități suplimentare pentru agenții
economici

locali

de

accesare

a

fondurilor

nerambursabile
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Întărirea relațiilor cu zonele învecinate, membre
ale aceluiași GAL şi îmbunătățirea capacității de
absorbție

a

fondurilor

nerambursabile

ale

angajaților din primării
Motivația

Un program util pentru economie, în special pentru

proiectului

mediul rural, este cel al Grupurilor Locale de
Acțiune, prin care companiile, împreună cu
autoritățile

locale,

pot

"depista"

problemele

comunităților şi orienta banii europeni către
rezolvarea acestora
GAL-ul poate susține schimbul de experiență între
comune aflate într-un spațiu geografic omogen
Modul

de

implementare

Realizarea

de

acțiuni

pentru

promovarea

conceptului de GAL
Elaborarea materialelor informative privind GAL şi
distribuirea acestor
Instruirea personalului implicat în pregătirea și
implementarea strategiilor de dezvoltare locală
Efectuarea de studii care să furnizeze informații
despre teritoriu
Organizarea

de

întâlniri

pentru

consultarea

partenerilor şi stabilirea priorităților
Sursa de finanțare

Bugetul local

Instituția

Consiliul local

răspunde

care
de

realizarea
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proiectului
Termen

de

2021-2027

realizare
Indicatori

Crearea sau aderarea la un GAL
Dezvoltarea socio – economică a zonei aferente
GAL-ului
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Capitolul 4. Analiza efectelor sociale, economice şi cele asupra
mediului
Efecte sociale
Obiectivele şi domeniile de intervenție menționate în strategia de
dezvoltare nu pot acoperi toate domeniile de dezvoltare în comună.
Strategia elaborată este un concept integrat de dezvoltare, care se
bazează pe priorități. În cazul în care intervenția se realizează numai în
anumite puncte (sectoare, instituții) şi lipsa de balanță (atingerea anumitor
scopuri în dauna altora) se menține pentru o perioadă mai îndelungată în
activitatea de dezvoltare, atunci principiile de bază ale planificării
(sustenabilitate, egalitatea de șanse, parteneriat) dispar şi nici scopurile
de bază nu vor fi atinse.
Întărirea societății civile locale, extinderea relațiilor intercomunitare
fac posibilă ca societatea civilă să-şi asume multe responsabilități din sfera
protecției sociale, a combaterii șomajului, a îmbunătățirii nivelului de trai,
a întăririi spiritului de apartenență. De asemenea „civilii” – dacă devin parte
a procesului – pot să contribuie la procesul de planificare şi la procesul de
implementare, întărind influența lor socială. Astfel, sfera civică contribuie
la atingerea scopurilor.
Ca un rezultat al dezvoltării sănătății, educației şi a protecției
sociale se creează o societate reînnoită, mai sănătoasă, capabilă să se
adapteze la cerințele pieței forței de muncă, care este capabilă să se
ocupe cu conflictele provenite din situația actuală stagnantă şi din
schimbările economice. În timp ce educația publică mereu schimbătoare
devine instrumentul şi scena integrării – coeziunii – sociale, cursurile de
formare profesională, sistemul de formare adaptat la cerințele pieței forței
de muncă devine un actor important în dezvoltarea dinamică a economiei
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locale, în creșterea salariilor, în păstrarea tinerilor, deci, în oprirea
proceselor demografice dezavantajoase.
Extinderea serviciilor culturale eficiente stimulează crearea unui
mod de viață „sănătos”, iar instituțiile, cu activitățile lor culturale,
tradiționale întăresc gândirea comună, şi sentimentul de apartenență la
comunitate.
Efecte economice
Dezvoltarea comunei Bărbulești este influențată în mare măsură de
producția ei economică, competitivitatea ei, deschiderea ei față de
inovare, de noutăți, capacitatea de a se adapta la mediul schimbător. În
scopul atingerii obiectivelor definite în strategie, mai multe procese trebuie
să se întâmple simultan şi cu succes. Dacă una dintre aceste procese
eșuează, atingerea scopului de bază ajunge sub semnul întrebării.
Competitivitatea actorilor economici locali este slabă, avantajele lor
comparative apar în cheltuielile scăzute legate de salarii. Cheia dezvoltării
comunei Bărbulești constă în intensificarea economiei, în dezvoltarea
serviciilor legate de dezvoltarea întreprinderilor şi în exploatarea
posibilităților turistice.
Actorii economici ai comunei trebuie să devină capabili de a se
folosi de aceste posibilități.
În structura economică a comunei, un rol definitiv în crearea
valorilor au acele sectoare care nu reprezintă domenii majore nici în
economia globală, nici în structura națională. În aceste arii de activitate
competiția națională şi internațională este foarte puternică, piețele
naționale şi străine sunt pline de produse comune comerciale, dinamismul
extinderii acestor piețe este slabă. Dacă structura ei nu se schimbă,
economia comunei este condamnată la o creștere de nivel scăzut, la nivel
scăzut de profit, la rată scăzută a investițiilor, la decalaj tehnologic.
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Condiția de bază a schimbării structurale este crearea mediului economic
inovator.
Unul dintre punctele slabe ale economiei locale este șomajul.
Nivelul scăzut al utilizării forței de muncă şi rata populației inactive este
destul de mare. Aceste date înseamnă că veniturile familiilor sunt scăzute,
astfel nivelul de consum al populației este la fel scăzut. Cererea pentru
produsele şi serviciile locale este de-asemenea mică, şi limitează într-o
mare măsură posibilitățile de dezvoltare ale producătorilor şi prestatorilor
locali. În cazul lipsei de creștere a utilizării forţei de muncă, efectele
pozitive ale dezvoltării economiei nu se regăsesc la nivelul populației şi
astfel inegalităţile sociale pot deveni şi mai accentuate.
Succesul economic al comunei se poate atinge numai în urma
întăririi parteneriatului, a cooperării mai strânse între actorii locali.
Succesele individuale devin sustenabile pe termen lung numai în condiția
în care ele sunt integrate într-o dezvoltare mai generală şi cu eficientă mai
extinsă.
Succesul schimbării economice depinde de sustenabilitatea ei pe
termen lung, de evitarea conflictelor interne, de pregătirea actorilor la
schimbările ciclice ale pieței. Succesul poate fi atins numai în cazul în care
prețul lui poate fi plătit din punct de vedere social şi al mediului.
Extinderea nivelului de utilizare a forței de muncă - după
experiențele naţionale şi internaţionale – se așteaptă din sfera
întreprinderilor mici şi mijlocii. Fără întărirea sectorului IMM nici
dezvoltarea economică a regiunii, nici efectele extinse pe întregul teritoriu
al regiunii nu se va realiza. În cadrul IMM-urilor un rol important au
întreprinderile care produc valoare adăugată şi care se ocupă cu activități
tradiţionale, deoarece aceste întreprinderi au cele mai mari perspective.
Luarea în considerare a criteriilor ecologice în procesul de schimbare (şi
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de stimulare) a structurii economice asigură sustenabilitatea creșterii
economice bazată pe schimbare de structură.
Economia comunei s-a dezvoltat într-o direcție greșită în ultimele
decenii: nivelul prelucrării bunurilor produse în comună nu s-a crescut,
valoarea adăugată s-a limitat. Dacă acest proces poate fi oprit, valoarea
produsă în comună se va crește, perspectivele întreprinderilor şi situația
populației locale se vor îmbunătății.
Receptivitatea IMM-urilor din comună pentru inovare şi noutăți este
limitată. Majoritatea inovațiilor care apar pe piețele internaționale şi ar
putea fi aplicate nici nu ajung la întreprinzători, cunoștințele conducătorilor
şi ale managementului în cele mai multe cazuri sunt insuficiente pentru
introducerea noutăților. Prin crearea condițiilor de bază şi prin creșterea
nivelului de cunoaștere al întreprinzătorilor se extinde cercul acelora care
se adaptează în mod flexibil la condițiile schimbătoare ale pieței, care
pătrund pe piețele externe şi devin angajatori stabili.
Instrumentul sustenabilității şi al obținerii unui avantaj competitiv
este utilizarea timpurie a tehnologiilor care ocrotesc mediul. Prin
introducerea acestora, pe lângă creșterea temporară a nivelului de costuri,
se poate atinge o îmbunătățire durabilă a competitivității, şi în același timp
se poate micșora şi gradul de poluare mediului, îmbunătățind calitatea
vieții populației.
Utilizarea noilor tehnologii în sfera întreprinzătorilor este redusă.
Extinderea cadrelor infrastructurale ale tehnologiilor informaționale,
răspândirea utilizării lor reduc dezavantajele, şi fac posibilă apariția unor
noi sectoare (bazate pe TIC) şi pot îmbunătăți competitivitatea
întreprinzătorilor prin crearea condițiilor de adaptare la cerințele pieței.
Efecte asupra mediului
Efectuarea unui studiu de impact asupra mediului poate fi posibilă
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numai după elaborarea proiectelor pe de o parte, iar pe de altă parte după
crearea şi punerea în funcțiune a unui sistem corespunzător de informare
şi monitorizare.
Din perspectiva menținerii stabilității ecosistemului, un sistem optim
între economie, mediu şi societate, bazat pe principiul sustenabilității,
poate fi realizat prin colaborarea administrației publice locale, a
întreprinzătorilor şi a organizațiilor civile din comună.
Colaborarea realizată în domeniul protecției mediului şi a naturii,
precum şi dezvoltarea relațiilor economice cu luarea în vedere a
influențelor asupra mediului contribuie la menținerea diversității biologice
a regiunii, la îmbunătățirea condițiilor de viață a celor care trăiesc în
regiune şi creează condițiile dezvoltării sustenabile.
Prin colaborarea întreprinzătorilor şi a actorilor civili, precum şi a
actorilor de dezvoltare regională devine posibilă utilizarea şi cunoașterea
resurselor naturale ale regiunii. Comuna Bărbulești va deveni un loc
atrăgător pentru întreprinzători dacă sunt asigurate condiții bune de viață
şi un mediu plăcut pentru cei care trăiesc şi lucrează în comună.
Prin dezvoltarea producției alimentelor conform cerințelor UE va
deveni posibilă producerea unor alimente sănătoase, vor reapărea acele
cicluri de producție verzi care constituie un pericol mai redus pentru mediu
şi pentru sănătatea populației. Folosirea moderată a chimicalelor reduce
probabilitatea ajungerii unor insecticide şi pesticide în alimente. Prin
transformarea

suprafețelor

agricole

cultivate

va

deveni

posibilă

îmbunătățirea calității solului pentru utilizarea în producția de legume și
fructe.
Majoritatea produselor secundare agricole constituie o astfel de
bază pe care pe termen lung se poate sprijini reducerea sau eliminarea
utilizării carburanților fosili. Sursele de energie regenerabile sunt
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identificate prioritar în diferite planuri, iar actorii regionali pot utiliza acest
lucru pentru creșterea veniturilor.
Prin construirea întregii rețele de apă potabilă şi canalizare, precum
şi prin tratarea ecologică a apelor uzate, se rezolvă cea mai mare
problemă: poluarea mediului prin serviciile publice comunale.
Prin tratarea corespunzătoare a apelor uzate provenite din
agricultură şi industria alimentelor se poate preveni poluarea apelor de
suprafață şi a solului.
Prin epurarea controlată se va înceta efectul poluant asupra apelor
subterane, iar apa uzată epurată şi nămolul inert pot fi folosite pentru
irigație sau alt uz agricol. Toate aceste dezvoltări servesc şi protecția
valorilor naturale şi a ariilor protejate şi pot crea echilibrul natural al acestei
zone.
În planificarea etapelor de dezvoltare economică, infrastructurală,
şi de resurse umane protecția mediului şi economia mediului au un rol
primordial. Întărirea competitivității întreprinderilor contribuie la activitățile
de mediu ale întreprinderilor şi motivează introducerea strategiilor proprii
de protecția mediului. Efectele activităților poluante pot fi reduse prin
intervenții tehnologice şi tehnice moderne.
La transformarea economiei comunei

Bărbulești sprijinirea

extinderii tehnologiilor verzi contribuie va conduce la posibilitatea
dezvoltării durabile şi implicit îmbunătățirea calității vieții populației.
Indiferent de direcţia de dezvoltare aleasă, autorităţile locale au
obligaţia de a ţine cont de aspectele financiare ale proiectului în care se
implică, oricât de interesantă şi de novatoare este realizarea unui proiect.
De aceea, trebuie acordată toată atenţia documentelor referitoare
la aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiului
de fezabilitate şi proiectului tehnic (evoluţia estimată a veniturilor şi
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BĂRBULEȘTI PENTRU PERIOADA 2021-2027
174

cheltuielilor pentru următoarea perioada de timp - de regulă următorii
câţiva ani, indicatori de rentabilitate etc.).
Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de
satisfacere al nevoilor comunităţii locale.
Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe
tot parcursul derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se
efectueze în vederea realizării proiectului nu vor avea o structură omogenă
şi, din acest motiv, trebuie să se fac distincţia între diferitele destinaţii ale
resurselor de care dispune primăria comunei Bărbuleşti.
O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale care vor fi efectuate pentru a pune în mişcare noul proiect - şi cele aferente
realizării efective a proiectului.
Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada
iniţială. Cea de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil
în timp, dar este şi mai indepartată în timp faţă de momentul întocmirii
studiului de fezabilitate şi/sau proiectului tehnic.
Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de
cheltuieli şi să se determine cu precizie momentul în care proiectul să se
realizeze.
În cazul în care acest moment este mai îndepartat în realitate decât
s-a presupus iniţial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului să nu mai fie
cea scontată. Atunci când se previzionează cheltuielile cu activitatea
curentă, va trebui să se determine şi mărimea resurselor necesare.
Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp
ce un volum prea redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării
proiectului. Va trebui să se poată justifica nivelul pentru care s-a optat.
Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o
imagine asupra rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi
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este bine să se evalueze cum vor arăta rezultatele în cazul în care apar
evenimente neprevăzute.
De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere
financiar este greu de realizat datorită schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi
cauză, bugetul local pe următorii 5 ani nu se poate exprima exact.
Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de
bugetul de stat şi necesitatea alocării unor sume care să permită măcar
asigurarea unui buget minim de funcţionare.
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Capitolul 5. Concluzii și prevederi finale
În vederea orientării la nivelurile de dezvoltare administrative, pe
plan național, regional şi județean s-au adoptat documentele care stau la
baza orientării, întocmirii proiectelor, implementării lor, a monitorizării şi
finalizării acestora. Astfel, că Planul Naţional de Dezvoltare, Programul de
guvernare, Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Planul
de Dezvoltare Regională, Strategia de Dezvoltare a județului sunt
documente în baza cărora dezvoltarea comunei trebuie să se
materializeze într-un real succes în anii ce urmează. Abordarea dezvoltării
locale a urmărit integrarea şi corelarea soluțiilor propuse pentru domeniile
prioritare de dezvoltare ale comunei: infrastructura tehnica-edilitară și
socială activitățile economice pentru dezvoltarea rurală, resursele naturale
şi mediul, resurse socio-umane, administrația și serviciile publice.
Acest lucru este reflectat în faptul că obiectivele strategice propuse
pentru domeniile de dezvoltare sunt coerente şi corelate între ele, ba mai
mult, se sprijină reciproc şi contribuie la realizarea viziunii comune privind
viitorul durabil al comunei: realizarea de schimbări pozitive, economice şi
sociale, integrate în efortul de protejare a mediului înconjurător.
Dezvoltarea locală a fost abordată ca un proces prin care se
urmărește identificarea, mobilizarea şi coordonarea folosirii resurselor
locale, adesea sub-evaluate şi nefolosite la întregul lor potențial.
Promovarea unicității şi a specificului local a fost urmărită simultan
cu creșterea valorii adăugate a produselor şi serviciilor obținute pe plan
local şi destinate consumatorilor din afara localității, cu stimularea
capacității de inovare şi adaptare la contextul şi oportunitățile prezente,
precum si cu diversificarea ofertei de produse şi servicii.
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Listă de abrevieri
ADR
AP
CE
CDI
CFM
CLLD
ERTMS
ESCO
ETCS
FC
FEADR
FEDR
FEGA
FSE
IMM
MADR
MAI
MDA
MFE
NEETS
OCP
OS
PAC
PJGD
PNGD
PNS
RIS
TEN-T
VTMIS
ZUM

Agenții de Dezvoltare Regională
Axă prioritară
Comisia Europeană
Cercetare-Dezvoltare Inovare
Cadru Financiar Multi-anual
Community-led local development
European Rail Traffic Management System
Energy Services Company
European Train Control System
Fondul de Coeziune
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
Fondul European de Dezvoltare Regională
Fondul European de Garantare Agricolă
Fondul Social European
Întreprinderi mici și mijlocii
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Afacerilor Interne
Mecanism de Descoperire Antreprenorială
Ministerul Fondurilor Europene
Tineri care nu sunt înscriși în sistemul de învățământ
și nici nu ocupă un loc de muncă
Organizarea Comună A Piețelor - Pentru Produsele
Agricole
Obiectiv strategic/specific
Politica Agricolă Comună
Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor
Planul Național de Gestionare a Deșeurilor
Planul Național Strategic
River Information Services
Trans-European Transport Network
Vessel Traffic Management and Information System
Zonă Urbană Marginalizată
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