Planul de dezvoltare locala al comunei I.L. Caragiale 2007-2013
I.

PREZENTAREA PLANULUI

Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi micro-regională reprezintă unul
din paşii cei mai importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală şi microregională, condiţionând şi influenţând în bună măsură evoluţia acestora. Acest tip
de strategii clarifică direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de
dezvoltare al comunităţilor pe termen mediu şi lung.
Principiile de bază care au stat la baza elaborării acestei strategii au fost
următoarele:
• principiul cunoaşterii trăsăturilor locale. Programul a fost elaborat în urma
unei analize atente a realităţilor din această comună.
• principiul realităţii. Acest plan strategic prezintă potenţialul, stadiul de
dezvoltare şi baza de plecare în cadrul procesului dezvoltării durabile
• principiul continuităţii şi sustenabilităţii. Programul va fi îmbunătăţit
continuu şi după adoptarea acestuia de către primărie.
• principiul armonizării cu obiectivele de dezvoltare existente la nivelul
Uniunii Europene.
Relevanţa acestui tip de activitate constă în faptul că, aplicarea strategiei de
dezvoltare regională şi rurală va conduce la reducerea disparităţilor din cadrul
spaţiului rural, la pregătirea României pentru integrare europeană şi participarea
la propunerile de asistenţă a U.E.
Utilitatea elaborării planurilor de dezvoltarea strategică este susţinută de
argumente, care în esenţă vizează:
• utilizarea resurselor umane şi logistice existente - elaborarea unui plan
strategic de dezvoltare locală contribuie, pe termen mediu şi lung, la
gestionarea mai eficientă a resurselor locale (resurse umane, financiare,
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logistice etc.), permiţând mobilizarea la cote superioare a acestor resurse în
vederea atingerii obiectivelor propuse în cadrul planurilor de dezvoltare;
• existenţa unui plan de dezvoltare – care creează/facilitează obţinerea
resurselor financiare care să susţină procesele de dezvoltare la nivel local.
Planul strategic clarifică pentru toţi factorii implicaţi în programele de
ajustare sau dezvoltare socială care sunt obiectivele urmărite de autorităţile
locale pe termen mediu şi lung, rolul strategiei de dezvoltare fiind acela de-a
modifica optica elaborării unor strategii conjuncturale prin care se urmăreşte
elaborarea ,,strategiilor de supravieţuire imediată” (satisfacerea unor nevoi
imediate). Această perspectivă imediată trebuie înlocuită cu perspectiva
dezvoltării strategice.
Scopul acestei lucrări este acela de a face o diagnoză a spaţiului rural la nivelul
comunei, în vederea identificării principalelor probleme cu care se confruntă
această comunitate, precum şi definirii unei strategii de dezvoltare rurală. Diagnoza
acestui spaţiu a fost realizată pe mai multe nivele:
• nivel statistic;
• evaluarea activităţii administraţiei publice locale;
În cele ce urmează considerăm ca fiind importantă prezentarea atât a strategiei de
dezvoltare regională (Cartea Verde a Dezvoltării Regionale) cât şi cea rurală
(Cartea Verde a Dezvoltării Rurale) pentru a observa în ce măsură prezentul proiect
de dezvoltare se integrează în principiile stabilite în cadrul acestor strategii
naţionale, care au fost elaborate în concordanţă cu reglementările Uniunii
Europene. Un alt document important care a stat la baza elaborării prezentei lucrări
a fost şi ,,Planul de dezvoltare regională – Regiunea Sud Muntenia”.
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II.
II.1.

DEZVOLTARE REGIONALĂ

Cadru general

Dezvoltarea spaţială şi dezvoltarea regională face actualmente obiectul unor
dezbateri (în sensul coordonării rezultatelor lor), în cadrul multor forum-uri
internaţionale de specialitate. Legătura dintre abordările lor ar putea să coreleze
direcţiile de dezvoltare regională pe baza concluziilor din analizele teritoriale /
spaţiale.
După 1990, spaţiul european se află într-o perioadă de transformări determinate atât
de schimbările globale geopolitice cât şi de restructurări interne, în plan socio–
economic.
Contextul general menţionat ca şi evoluţiile posibile în secolul 21 sunt prezente în
două documente importante: “Agenda 2000” şi “Planul de Dezvoltare Spaţială în
Europa” (ESDP) pregătite de

Comisia Europeană şi respectiv, de Consiliul

Miniştrilor responsabili cu Amenajarea Teritoriului.
Ultimul document menţionat formulează obiectivele strategice ale unei dezvoltări
echilibrate şi durabile ale spaţiului european:
- Coeziunea economică şi socială;
- Conservarea patrimoniului natural şi cultural;
- Competitivitate echilibrată a teritoriului european.
Proiectele şi programele de dezvoltare spaţială a teritoriului comunitar trebuie să
aibă în vedere:
- Dezvoltare unui sistem urban policentric, echilibrat şi instituirea de relaţii noi
între mediul urban şi mediul rural;
- Asigurarea unei accesibilităţi egale la reţelele de infrastructură şi
informaţionale;
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- Dezvoltare durabilă, gestiunea prudentă şi prezervarea patrimoniului natural
şi cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regională, a fost iniţiat în 1997
prin aprobarea de către Guvernul României a Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale
în România şi a continuat în perioada 1998-1999 prin construcţia cadrului
instituţional şi a suportului legislativ necesar. Politica de dezvoltare regională ca
parte integrantă a procesului general de reformă şi a procesului de aderare la
Uniunea Europeană, este necesar să asigure faptul că programele de dezvoltare
regională promovate de Guvernul României şi de fiecare regiune în parte vor
permite realizarea unei dezvoltări echilibrate în sensul reducerii disparităţilor
existente şi a promovării coeziunii economice şi sociale.
Cadrul legal: Legea nr. 151 din 15 iulie 1998, privind dezvoltarea regională în
România, împreună cu H.G. nr. 978/1998 stabileşte cadrul instituţional, obiectivele,
competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională din ţara
noastră.
Cadrul Instituţional. Teritoriul României este împărţit în 8 regiuni, reprezentând
arii care corespund unor grupuri de judeţe, fără a fi însă unităţi teritorial –
administrative, formate în urma liberei lor asocieri şi bazate pe o înţelegere semnată
de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective. Aceste 8 regiuni constituie cadrul
de implementare şi de evaluare a politicii de dezvoltare regională.
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Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
% DIN TOTAL
REGIUNEA DE

JUDEŢELE COMPONENTE ALE

POPULAŢIE

DEZVOLTARE

REGIUNII

ROMÂNIA (CNS,
1998)

1 – NORD EST
2 – SUD EST
3 – SUD MUNTENIA
4 – SUD VEST OLTENIA
5 – VEST
6 - NORD VEST
7 – CENTRU
8 – BUCUREŞTI ILFOV

Bacău, Botoşani, Iaşi, Suceava, Vaslui
Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea,
Vrancea
Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova, Teleorman
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea
Arad, Caraş – Severin, Hunedoara, Timiş
Bihor, Bistriţa – Năsăud, Cluj,
Maramureş, Sălaj, Satu Mare
Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu
Bucureşti, Ilfov

16,8
13,0
15,5
10,7
9,2
12,8
11,8
10,2

Organele de decizie:
La nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare se constituie Consiliul pentru Dezvoltare
Regională, alcătuit din reprezentanţii autorităţilor judeţene şi locale din fiecare
judeţ component.
La nivel naţional se constituie Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională,
compus din reprezentanţii Guvernului şi ai regiunilor de dezvoltare, la paritate, sub
preşedinţia Primului Ministru.
Organele executive:
La nivelul fiecărei regiuni se constituie o Agenţie pentru Dezvoltare Regională, ca
organism neguvernamental, cu personalitate juridică.
La nivel naţional se constituie Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională, ca
organism de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea
Guvernului.

5

Planul de dezvoltare locala al comunei I.L. Caragiale 2007-2013

Instrumentele financiare
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională - se constituie la nivel naţional şi este
administrat de Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională.
Fondurile pentru Dezvoltare Regională - se constituie la nivelul fiecărei regiuni de
dezvoltare şi sunt administrate de Agenţiile pentru Dezvoltare Regională.
Instrumente pentru pre-aderare – principalele oportunităţi în acest sens, sunt
reprezentate de programele PHARE, ISPA, SAPARD derulate de către Guvernul
României în colaborare cu instituţiile Uniunii Europene. Alte instrumente aflate la
îndemâna administraţiei publice locale, în cadrul procesului de dezvoltare sunt:
Fondul Român de Dezvoltare Socială, Programe ale Băncii Mondiale derulate de
asemenea, în parteneriat cu Guvernul României.
În ultimii doi ani, România a făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte adoptarea
unei structuri instituţionale capabile să elaboreze şi să implementeze politica de
dezvoltare regională. Actualmente, cea mai importantă sarcină pe care o au de
rezolvat autorităţile române este de a identifica particularităţile şi necesităţile
proprii, aceasta fiind oricum inclusă in procesul general al reformei şi al celui de
pre-aderare la UE, care definesc în amănunţime principalele aspecte ale reformei.
II.2.

Planul Naţional de dezvoltare

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este elaborat în conformitate cu Programul
Naţional pentru Aderarea României la Uniunea Europeană (PNAR), cu prevederile
Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională din România şi cele ale
Regulamentului Comisiei Europene nr. 1266/1999 referitor la coordonarea
asistenţei financiare acordate statelor candidate la aderare.
Începând cu anul 2000, asistenţa financiară acordată României de U.E. pentru
perioada de pre-aderare se face pe baza Planului Naţional de Dezvoltare.
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ANDR a coordonat şi elaborat Planul Naţional de Dezvoltare pentru perioada
2000 – 2006.
Obiectivul general al Planului Naţional de Dezvoltare este realizarea unei creşteri
economice durabile şi crearea de locuri de muncă permanente. Un element esenţial
este stabilirea proprietăţilor şi pe baza lor, elaborarea şi implementarea programelor
şi proiectelor care vor materializa aceste priorităţi.
Planul Naţional de Dezvoltare stabileşte priorităţile şi măsurile corespunzătore
pentru perioada 2000-2002. Finanţarea acestor măsuri este asigurată de la bugetul
de stat, bugetul local şi prin instrumentele de pre-aderare PHARE, ISPA,
SAPARD.
Planul Naţional de Dezvoltare stabileşte şase priorităţi naţionale privind
dezvoltarea regională care sunt următoarele:
1. Dezvoltare sectorului privat şi promovarea investiţiilor.
2. Sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) din sectorul productiv.
3. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii regionale şi locale.
4. Dezvoltarea resurselor umane.
5. Dezvoltarea turismului.
6. Sprijinirea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi a inovării.
II.3.

Prezentarea Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia

Regiunea Sud-Muntenia, cu o suprafaţă de 34.453 kmp reprezentând 14,45
% din suprafaţa României, este situată în partea de Sud-Sud Est a acesteia,
învecinându-se la Nord cu Regiunea Centru, la Est cu Regiunea Sud-Est, la Sud cu
Bulgaria, limita fiind dată de graniţa naturală - fluviul Dunărea iar la Vest cu
Regiunea Sud-Vest.
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Prezenţa în Sudul regiunii a fluviului Dunărea îi conferă acesteia posibilitatea
de a avea comunicaţii cu cele 8 ţării riverane, iar prin intermediul canalului
Dunăre-Marea Neagră de a avea ieşire la Marea Neagră şi deci acces la Portul
Constanţa- principala poartă maritimă a ţării.
Existenţa în centrul regiunii dar nefăcând parte din aceasta a capitalei ţării,
Bucureşti, parte componentă a Regiunii Bucureşti-Ilfov, constituie prin
infrastructura socială şi instituţională existentă şi prin aeroportul internaţional
Otopeni, un real avantaj.
Nefiind o structură administrativă, Regiunea Sud-Muntenia este formată din:
7 judeţe (Argeş, Călăraşi, Dămboviţa, Ialomiţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman), 16
municipii, 32 oraşe şi 509 comune cu 2018 sate.
Relieful Regiunii caracterizat prin varietate şi dispunere în amfiteatru
cuprinde trei forme majore de relief : munte 9,5 %, deal 19,8%, câmpie şi luncă
70,7%.
Dacă pentru cele 4 judeţe din Sud (Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman) forma
caracteristică de relief este cămpia, celelalte 3 judeţe din Nord (Argeş, Dâmboviţa,
Prahova) cuprind atât câmpia cât si dealurile şi munţii, îm această zonă găsindu-se
cele mai mari altitudini mutoase ale ţarii - vârfurile Moldoveanu (2544m) şi Negoiu
(2535m) din Masivul Făgăraş şi vărful Omu (2505m) din Masivul Bucegi.
Reţeaua hidrografică destul de bogată este dominată de fluviul Dunărea în care se
varsă principalele râuri ale regiunii (Olt, Arges, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Prahova).
Aceasta este completată de o serie de lacuri naturale şi antropice cu folosinţă
complexă.
Clima luată în ansamblu este temperat-continentală moderată, cu temperaturi medii
anuale între 10 0-12

0

C în partea de Sud şi 2 0-6
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regim al precipitaţiilor atmosferice caracterizat de următoarele cantităţi medii
anulae: 504 mm-600 mm în zona de câmpie şi 1000 mm-1300 mm în zona
montană.
Varietatea formelor de relief şi complexitatea geologică a acestora fac ca resursele
naturale ale regiunii să fie destul de diversificate.
Zona montană şi de deal concentrează resurse naturale ale subsolului (petrol, gaze
naturale, cărbune, minereuri radioactive şi metalifere, sare, marne calcaroase, sulf,
acumulări de gips şi izvoare minerale) importante pentru industria energetică,
chimică şi a materialelor de construcţii.
Alături de resursele subsolului, de o importanţă deosebită şi cu influenţe directe în
dezvoltarea anumitor sectoare economice se află resursele solului.
Astfel, suprafaţa agricolă concentrată preponderent în judeţele din Sud deţine
71,1% din suprafaţa totală a regiunii şi din care 80,6% reprezintă teren arabil.
Regiunea dispune de resurse bogate şi importante de apă (3,4% din suprafaţa
regiunii), care prin utilizarea în diferite domenii, au un rol deosebit în dezvoltarea
economică a acesteia.
Flora şi fauna de o mare diversitate constituie o altă bogaţie naturală a regiunii.
Terenurile ocupate cu păduri şi vegetaţie forestieră deţin 19,6% din suprafaţa
regiunii, reprezentând o sursă importantă de masă lemnoasă şi un mediu propice
pentru fauna de interes cinegetic.
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Nr.
Crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indicatori
Populaţia
Suprafaţa
Densitatea populaţiei
Ponderea Populaţiei rurale
Produsul intern brut
Rata şomajului

U.M.

Anul

Mii pers.
Km2
Loc/ km2
%
mii lei
%

2005
2005
2005
2005
2003
2004

Regiunea Sud
România
Muntenia
3342
21673,1
34.453
238.391
97
94,3
58,6
45,1
247760
1982080
7,4
6,3

Din punct de vedere economic, regiunea este caracterizată de următoarele aspecte
generale:
• valori ale unor indicatori ai dezvoltării economice sub cele existente la nivel
de ţară
• concentrarea principalelor sectoare industriale în partea de nord a regiunii
• declinul unor sectoare industriale tradiţionale
Reducerea activităţilor economice, dezechilibrele din ultimii ani şi influenţa
procesului de tranziţie la economia de piaţă a determinat după 1989 evoluţia
negativă a economiei regiunii.
În centrele urbane mici industria are de regulă un caracter monoindustrial, în multe
cazuri întreprinderile fiind energointensive şi poluante. Lipsa resurselor financiare
pentru retehnologizare , lipsa pieţelor de desfacere şi capacitatea lentă de adaptare a
întreprinderilor la modificările apărute în structura pieţelor a determinat o scădere
dramatică a producţiei.
Potenţialul turistic este foarte ridicat, cu un bogat patrimoniu cultural şi
arhitectural, dar cu toate ca există importante staţiuni turistice şi balneoclimaterice,
acestea nu sunt folosite la întreaga lor capacitate din cauza dotării tehnice
necorespunzătoare a reclamei turistice insuficiente sau datorita prestării unor
servicii de slaba calitate.
Numărul IMM-urilor este relativ mare, dar puţine dintre ele sunt active şi profilate
pe producerea de bunuri şi servicii. Există disparităţi între numărul de I.M.M.-uri
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care activează în zonele mai dezvoltate, între cele din mediul urban şi cele din
mediul rural.
Principalele priorităţi de dezvoltare ale regiunii Sud Muntenia, selectate din
Strategia de Dezvoltare Regională sunt:
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale
Prioritatea 2 – Dezvoltarea afacerilor
Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurală şi eficientizarea agriculturii
Prioritatea 4 – Dezvoltarea resurselor umane
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale
Obiectiv:
Asigurarea conditiilor fizice pentru o economie şi un mod de viaţă modern.
Infrastructura de transport, economică şi socială şi implicit starea acesteia,
constituie un factor important şi determinant cu privire la calitatea vietii, jucând
totodată un rol cheie în eliminarea unor bariere în procesul de dezvoltare al
comunităţilor regiunii.
Combinarea infrastructurii orientate spre susţinerea economiei precum reţelele de
transport, energetice şi de comunicaţii cu infrastructura care urmăreşte
îmbunătăţirea calitaţii mediului, furnizarea de utilităţi şi servicii sociale va fi un
avantaj decisiv în ceea ce priveşte dezvoltarea şi competitivitatea regiunii.
Prioritatea reflectă necesiatatea complementară obţinerii unei concentrări strategice
a activităţilor specifice susţinute prin Planul de dezvoltare.
Scopul principal al priorităţii este de a susţine dezvoltarea infrastructurii regionale,
care reprezintă unul din factorii cheie al creşterii competitivităţii regiunii.
În vederea reducerii disparităţilor regionale, prioritatea se adresează problemelor de
infrastructură care limitează accesibilitatea, dezvoltarea afacerilor şi nivelul de
ocupare.
În contextul larg al priorităţii, obiectivele specifice ale acesteia sunt:
• îmbunătăţirea accesului în interiorul regiunii
• încurajarea investiţiilor în zonele mai puţin dezvoltate
• creşterea calităţii vieţii în special în zonele cu probleme sociale şi economice
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• eliminarea problemelor generate de condiţiile de trafic la nivelul
comunităţilor urbane
• eliminarea factorilor care restricţionează potenţialul de dezvoltare al regiunii
• stopare migraţiei populaţiei din comunităţile ruarale
Obţinerea acestor obiective se va face prin:
• îmbunătăţirea infrastructurii de transport în vederea facilitării accesului la
reţeaua de drumuri naţionale, locuri de muncă, oportunităţi sociale, pieţe şi în
zone cu potenţial de dezvoltare al IMM-urilor;
• modernizarea infrastructurii comunicaţiilor şi informaţiei concomitent cu
stabilirea unui sistem performant de servicii în domeniul informaţiei;
• îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de mediu, sociale, culturale şi
recreaţionale în scopul creşterii gradului de atractivitate al regiunii.

PRIORITATEA 1

Măsurile şi legăturile acestora cu obiectivul principal al priorităţii sunt prezentate în
figura de mai jos.

Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale
Obiectiv: Asigurarea condiţiilor fizice pentru o economie şi un mod de viaţă
modern.

MĂSURI

M1.1
Dezvoltarea şi
modernizarea
infrastructurii
de transport şi
portuare,
incluzând
infrastructura
şi activităţile
de suport a
acsteia

M1.2
Dezvoltarea
utilităţilor,
serviciilor
publice şi a
infrastructurii
sociale

M1.3

M1.4

M1.5

M1.6

M1.7

Dezvoltarea
infrastructurii
informaţionale
şi de
telecomunicaţi
i şi facilitarea
accesului la
serviciile IT

Extinderea şi
modernizarea
infrastructurii
de protecţie a
mediului

Dezvoltarea şi
modernizarea
infrastructurii
energetice

Modernizarea
şi regenerarea
siturilor
industriale şi
a Zonelor
urbane

Reconstrucţia
ecologică a
zonelor
degradate şi
protejarea
patrimoniului
natural
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Prioritatea 2 – Dezvoltarea afacerilor
Obiectiv:
Asigurarea unui mediu favorabil îmbunătăţirii performanţelor economice ale
regiunii
Viitorul regiunii se bazează şi va depinde de crearea unui mediu de afaceri
profitabil, durabil şi sănătos, cerinţă esenţială pentru dezvoltarea economică a
regiunii.
Mediul de afaceri joacă un rol cheie în promovarea creşterii economice durabile,
contribuind în măsură egală la crearea de noi oportunităţi de angajare şi la
îmbunătăţirea competitivităţii regiunii.
Prioritatea se concentrează pe crearea condiţiilor de promovare şi susţinere a
dezvoltării sectorului privat care este vital pentru prosperitatea economică a
regiunii.
În contextul dezvoltării durabile urmarită de strategie, prioritatea este direcţionată
către crearea de economii locale flexibile şi diverse care să vină în sprijinul
dezvoltării durabile a comunităţilor, constituind totodată o oportunitate chei în ceea
ce priveşte îmbunătăţirea performanţelor mediului de afaceri.
Asigurarea dezvoltării durabile este considerată o componentă cheie a
competititvităţii regionale.
Prioritatea îşi propune atingerea următoarelor obiective specifice:
• facilitarea creşterii economice echilibrate a comunităţilor regiunii;
• creşterea capacităţii interne a regiunii şi crearea de noi afaceri;
• furnizarea de oportunităţi privind surse alternative de venituri;
• creşterea şi îmbunătăţirea capacităţii IMM-urilor şi a personalului acestora;
• creşterea competitivităţii şi eficienţei activităţilor economice în scopul
creşterii veniturilor locale şi a oportunităţilor de angajare;
• atragerea de investiţii interne şi străine şi modernizarea bazei industriale a
regiunii;
• creşterea nivelului de promovare al inovării, cercetării şi dezvoltării
tehnologice;
• creşterea contribuţiei resurselor naturale ale regiunii la dezvoltarea
economică şi socială
• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a imaginii regiunii;
13
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• creşterea capacităţii de piaţă a firmelor.
Obţinerea acestor obiective se va face prin:
• dezvoltarea infrastructurii de susţinere;
• dezvoltarea oportunităţilor pentru locuri de muncă;
• furnizarea de instruire şi consultanţă adecvată şi relevantă;
• creşterea prezenţei la nivelul regiunii a principalilor conducători ai
progresului economic şi social.
Cele şapte măsuri din cadrul priorităţii sunt structurate ca un set integrat de
intervenţii, urmărind pe baza îmbunătăţirii mediului de afaceri crearea de noi locuri
de muncă şi creşterea veniturilor populaţiei.

PRIORITATEA 2

Măsurile şi legăturile acestora cu obiectivul principal al priorităţii sunt prezentate în
figura de mai jos.

Dezvoltarea afacerilor
Obiectiv: Asigurarea unui climat favorabil îmbunătăţirii performanţelor
economice ale regiunii

MĂSURI

M2.1
Dezvoltarea
infrastructurii
de afaceri

M2.2
Stimularea
înfiinţării de
noi IMM-uri şi
creşterea
competitivităţii
celor existente

M2.3
Promovarea
inovării,
cercetării şi
dezvoltării
tehnologice

M2.4
Stimularea
investiţiilor
sectorului
privat în
economia
regiunii
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M2.5
Dezvoltarea
infrastructurii
turistice şi a
activităţilor de
sprijin
pentru turism

M2.6
Creşterea
serviciilor de
sprijin şi
consultanţă
pentru IMMuri

M2.7
Promovarea
cooperării
interne şi
internaţionale
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Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurală şi eficientizarea agriculturii
Obiectiv:
Creşterea gradului de participare al comunităţilor rurale şi al agriculturii la
economia regiunii
Importanţa regenerării comunităţilor rurale concomitent cu eficientizarea
agriculturii constituie o prioritate cheie a strategiei de dezvoltare.
Strategia prin intermediul aceste priorităţi structurează principiile de dezvoltare în
concordanţă cu problemele specifice de natură economică, socială şi de mediu ale
mediului rural.
Comunităţile rurale în marea majoritate a cazurilor sunt caracterizate de aspecte
generate de combinaţia dintre: izolarea relativă, lipsa serviciilor specifice, condiţii
de viaţă şi oportunităţi de ocupare reduse.
Pe baza nevoilor specifice ale comunităţilor rurale şi agriculturii, prioritatea
urmăreşte într-o manieră pragmatică definirea şi structurarea intervenţiilor care să
asigure revitalizarea economiei rurale şi a modului în care aceasta se va face.
Totodată aceasta susţine restructurarea şi diversificarea agriculturii, precum şi
crearea condiţiilor necesare obţinerii unei valori adăugate ridicate pentru produsele
specifice.
Parte a economiei regionale, agricultura în contextul propriilor dimensiuni sociale
şi economice, joacă un rol deosebit în crearea şi menţinerea unui mediu propice
dezvoltării durabile.
Prioritatea se bazează pe direcţiile principale legate de diversificarea economiei,
creşterea gradului de acces la oportunităţile de angajare şi instruire, îmbunătăţirea
infrastructurii de transport şi a serviciilor de consiliere în afaceri.
Încadrarea în cadrul larg al dezvoltării durabile impune luarea în considerare a
următoarele obiective:
• creşterea competitivităţii agriculturii şi orientarea ei către nevoile pieţei;
• asigurarea unei economii rurale integrate şi puternice;
• creşterea competitivităţii mediului de afaceri local;
• creşterea valorii adăugate a bunurilor şi serviciilor;
• furnizarea de surse de venituri alternative prin diversificarea activitaţilor;
• creşterea bunăstării populaţiei comunităţilor rurale;
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• creşterea gradului de implicare al comunităţilor în procesul local privind
luarea deciziilor;
• protejarea şi conservarea biodiversităţii, moştenerii culturale şi naturale.
Obţinerea obiectivelor menţionate se va face prin:
• furnizarea de servicii de consiliere pe probleme de agricultură;
• modernizarea sistemelor de producţie;
• îmbunătăţirea reţelelor de transport şi TCI;
• dezvoltarea mediului de afaceri rural;
• îmbunătăţirea accesului la serviciile specifice, educaţie şi instruire.

MĂSURI

PRIORITATEA 3

Măsurile şi legăturile acestora cu obiectivul principal al priorităţii sunt prezentate în
figura de mai jos.

Dezvoltarea rurală şi eficientizarea agriculturii
Obiectiv: Creşterea gradului de participare al comunităţilor rurale şi al
agriculturii la economia regiunii

M3.1

M3.2

M3.3

M3.4

M3.5

M3.6

M3.7

Dezvoltarea şi
îmbunătăţirea
infrastructurii
fizice şi
sociale
a comunităţilor
rurale

Diversificarea
economiei
rurale şi
creşterea
competitivităţii
acesteia

Diversificarea
şi dezvoltarea
sectorului
agricol şi
agro-alimentar

Dezvoltarea şi
îmbunătăţirea
infrastructurii
de sprijin a
agriculturii

Îmbunătăţirea
procesării şi
marketingului
produselor
agricole

Conservarea
şi
îmbunătăţirea
mediului
înconjurător al
comunităţilor
rurale şi
protejarea
moştenirii
culturale

Dezvoltarea
sectorului de
servicii
concentrat pe
specificitatea
mediului rural

Prioritatea 4 – Dezvoltarea resurselor umane
Obiectiv:
Asigurarea de resurse umane flexibile, capabile şi moderne, necesare susţinerii
dezvoltării economice şi sociale durabile
16

Planul de dezvoltare locala al comunei I.L. Caragiale 2007-2013

Transformările sociale, economice şi culturale influenţeză într-un mod direct natura
muncii şi calificarea necesară locului de muncă, implicând schimbări radicale şi un
grad înalt de flexibilitate al educaţiei şi instruirii adresate populaţiei regiunii.
Factor determinant şi cu influenţe majore în progresul economic şi social al
regiunii, domeniul resurselor umane necesită o atenţie deosebita şi o abordare care
să-i permită adaptarea la schimbările economice şi la cerinţele pieţei muncii.
Dezvoltarea resurselor umane constituie un domeniu important în cadrul strategiei
de dezvoltare a regiunii, influenţând nivelul de ocupare, standardul de viaţă al
populaţiei şi competitivitatea economică.
Prioritatea urmăreşte să dezvolte potenţialul forţei de muncă şi să reducă
disparităţile sociale şi economice existente la nivelul regiunii, prin: reducerea
şomajului; creşterea gradului de ocupare; creşterea gradului de participare în
procesul de educaţie şi de dezvoltare a calităţilor profesionale; promovarea
accesului egal la oportunităţile economice şi sociale, cu un accent particular în ceea
ce priveşte egalitatea sexelor.
Prioritatea este orientată totodată spre integrarea socială a grupurilor ameninţate de
excluderea socială, dezvoltarea învăţământului de lungă durată şi creşterea gradului
de adaptabilitate a angajaţilor şi angajatorilor.
Obiectivele specifice care vor susţine şi vor contribui la implentarea priorităţii sunt:
• întărirea coeziunii şi stabilităţii sociale;
• îmbunătăţirea accesului populaţiei la dezvoltarea socială;
• prevenirea excluderii sociale;
• creşterea gradului de ocupare al forţei de muncă;
• îmbunătăţirea calităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă;
17
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Măsurile şi legăturile acestora cu obiectivul principal al priorităţii sunt prezentate în

PRIORITATEA 4

figura de mai jos

Dezvoltarea resurselor umane
Obiectiv: Asigurarea de resurse umane flexibile, capabile şi moderne,
necesare susţinerii dezvoltării economice şi sociale durabile

MĂSURI

M4.1
Adaptarea continuă şi
structurarea sistemului
educaţional şi de
pregătire profesională în
conformitate cu cerinţele
pieţei muncii

M4.2

M4.3

Adaptabilitatea forţei de
muncă şi dezvoltarea
antreprenoriatului

Politici active pentru
angajare
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M4.4
Promovarea dezvoltării şi
incluziunii sociale
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III. PROGRAMELE OPERAŢIONALE SECTORIALE
III.1 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”
(POS COMPETITIVITATE)

Obiectivul general:
Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru
decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene.

reducerea

Obiective specifice:
A.Creşterea contribuţiei IMM la PIB
B.Creşterea valorii cheltuielilor totale de C-D (cercetare-dezvoltare)
C.Creşterea utilizarii Internet-ului
D. Reducerea intensităţii energetice primare
PRIORITĂŢI:
Prioritatea I: Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă
al întreprinderilor, în special a IMM-urilor
Prioritatea II: Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin promovarea
cercetării şi inovării şi accelerarea dezvoltării societăţii informaţionale
Prioritatea III: Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor
regenerabile de energie
Prioritatea I. Creşterea competitivitatii economice
Măsura 1.1. Susţinerea investiţiilor productive şi pregătirea întreprinderilor
româneşti pentru concurenţa pe piaţa internă europeană
• Susţinerea investiţiilor productive, în special în IMM
 Investiţii în echipamente, utilaje, tehnologii noi şi alte active
destinate producţiei;
 Susţinerea investitiilor intangibile vizând achiziţionarea de
brevete, mărci, licenţe şi know-how;
19

Planul de dezvoltare locala al comunei I.L. Caragiale 2007-2013

• Susţinerea certificării întreprinderilor
 Sprijinirea implementarii şi certificării voluntare a sistemelor de
management de mediu ISO 14001 (sau a înregistrarii EMAS);
 Susţinerea implementării şi certificării voluntare a sistemelor de
calitate ISO 9001/2000;
 Stimularea certificării voluntare a produselor şi obtinerea
etichetelor ecologice;
 Susţinerea dezvoltării şi acreditării laboratoarelor de
etalonare/testare.

Măsura 1.2. Dezvoltarea accesului la finanţare al întreprinderilor, în special al
IMM
• Înfiinţarea şi dezvoltarea fondurilor locale de garantare în vederea susţinerii
întreprinderilor, în special a IMM;
• Dezvoltarea funcţiei de co-garantare a FNGIMM;
• Înfiintarea şi dezvoltarea fondurilor de risc în vederea susţinerii IMM.
Măsura 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a serviciilor de consultanţă
pentru afaceri
• Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de administrare din incubatoare,
clustere şi alte centre de afaceri (sprijin institutional) inclusiv
consolidare/modernizare clădiri, achiziţionarea de echipamente, schimb de
bune practici, susţinerea activităţilor de mentoring şi coaching, transfer
know-how, seminarii, workshop-uri etc.;
• Dezvoltarea serviciilor suport (inclusiv consultanţă) orientate către piaţă,
mai ales în cadrul infrastructurii institutionalizate de afaceri (ex: dezvoltare
de produse şi strategii de marketing, dezvoltare plan afaceri, managementul
proiectelor);
• Sustinerea integrarii şi dezvoltării capacităţii competitive a întreprinderilor
în cadrul structurilor de afaceri prin investiţii iniţiale în întreprinderi noi şi
asigurarea pregătirii de scurtă durată pentru întreprinderile gazduite în aceste
structuri.
Măsura 1.4. Creşterea accesului pe pieţe externe şi sprijinirea eforturilor de
internationalizare ale întreprinderilor, în special ale IMM
• Susţinerea participării la târguri, expoziţii internaţionale, misiuni
economice;
20
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• Susţinerea logisticii IMM pentru acţiuni de internationalizare;
• Susţinerea creării de reprezentanţe şi filiale în afara Pieţei Interne.
Măsura 1.5. Promovarea potenţialului turistic românesc - factor de îmbunătăţire
a imaginii României ca destinaţie turistică şi de antrenare a creşterii competitivităţii
economice.
• Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin
definirea şi promovarea brandului turistic naţional;
• Dezvoltarea pieţei interne a turismului prin creşterea susţinută a produselor
turistice românesti şi activităţi de marketing specifice;
• Dezvoltarea reţelei naţionale de Centre de Informare şi Promovare Turistică
şi crearea unei baze naţionale computerizate de informaţii turistice, inclusiv a
unui sistem naţional integrat de colectare şi distribuire a acestora.
Prioritatea II: Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin
promovarea cercetării şi inovării şi accelerarea dezvoltarii societăţii
informaţionale
Măsura 2.1. Susţinerea aplicării CDI şi creşterea propagării şi comercializării
inovării
• Susţinerea accesului direct al firmelor la activităţi de CDI (proiecte de
cercetare colaborativă de tip CRAFT, proiecte de cercetare colectivă, schema
de vouchere pentru comandarea de produse de cercetare de către
întreprinderi, etc.);
• Acordarea de sprijin pentru realizarea şi asigurarea serviciilor specializate
de transfer tehnologic şi consultanţă pentru cercetare oferite de instituţiile de
transfer tehnologic şi inovare (asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate
la aplicarea/achiziţionarea de tehnologii, evaluare şi audit tehnologic,
informare tehnologică, tehnici de gestiune a inovării etc.);
• Dezvoltarea unor scheme de capital de risc destinate start-up-urilor hightech şi spin-off-urilor;
• Sprijin pentru dezvoltarea şi protecţia drepturilor de proprietate
intelectuală; sprijinirea brevetării la nivel european (EPO), la nivel
internaţional (USPTO); suport pentru activităţile de creare a mărcilor proprii.
Măsura 2.2. Stimularea investitiilor în infrastructura CDI
• Dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente prin susţinerea
laboratoarelor de cercetare, a centrelor de excelenţă etc.;
• Sprijinirea şi crearea de noi infrastructuri, în special în cadrul unor
platforme de cercetare existente, într-un domeniu stiinţific prioritar la nivel
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european. Investiţiile pot include clădiri, aparatură şi echipamente, baze de
date, biblioteci şi alte facilităţi;
• Crearea şi dezvoltarea de instituţii de transfer tehnologic şi inovare (centre
de transfer tehnologic, parcuri ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare
tehnologice etc.) prin investiţii în infrastructură;
• Investiţii în dezvoltarea unor reţele de centre de CDI, coordonate la nivel
naţional şi racordate la reţelele europene şi internaţionale de profil;
• Stimularea dezvoltării unei reţele de centre de diseminare şi consultanţă
pentru întocmirea de propuneri de proiecte şi transfer tehnologic, precum şi
alte servicii inovative pentru CDI.
Măsura 2.3. Îmbunătăţirea colaborării pentru cercetare dintre universităţi,
instituţii de cercetare şi industrie
• Sprijinirea parteneriatului între întreprinderi şi instituţii de
cercetare/universităţi prin finanţarea unor proiecte comune de CDI şi
susţinerea altor forme de colaborare conexe (ex: reţele, clusterehigh-tech,
practică etc.);
• Finanţarea unor proiecte complexe de cercetare în domeniul serviciilor şi
produselor cu valoare adaugată ridicată, în special acelea ce vor atrage
specialişti de vârf la nivel internaţional.
Măsura 2.4. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei
• Sprijinirea furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pentru a se
extinde şi a moderniza infrastructura în zonele în care piaţa nu poate susţine
acest lucru, astfel încât să fie posibil accesul la internet prin conexiuni
broadband;
• Sprijinirea construirii de telecentre în zonele în care piaţa nu a reacţionat,
prin care să fie posibil accesul public la internet prin conexiuni broadband;
• Susţinerea accesului IMM la internet şi la serviciile conexe.
Măsura 2.5. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moderne
(e-Guvernare, e-Educatie şi e-Sanatate)
• oferirea de suport financiar şi consultanţă pentru extinderea serviciilor
electronice publice, în special pentru mediul de afaceri (Government to
Business);
• stimularea inter-operabilităţii serviciilor publice, naţionale şi pan-europene
şi a schimbului de bune practici;
• susţinerea unor programe e-Educaţie (dezvoltarea aplicaţiilor/infrastructurii
de învăţământ la distanţă prin mijloace electronice);
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• susţinerea unor programe în domeniul sănătăţii, e-Health (acordarea de
support pentru asigurarea disponibilităţii on-line a informaţiilor şi serviciilor
medicale de diagnostic şi tratament, medicină preventivă şi educaţie sanitară;
suport pentru realizarea reţelei Extranet a unităţilor medicale prin acces la
reţele de mare viteză).
Măsura 2.6. Promovarea unui mediu dinamic de e-business
• sprijin pentru dezvoltarea soluţiilor de e-business şi e-commerce şi
stimularea cererii utilizării comerţului electronic;
• sprijin pentru integrarea de aplicaţii software.
Prioritatea III: Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea
resurselor regenerabile de energie
Măsura 3.1. Reducerea intensităţii energetice /îmbunătăţirea eficienţei
energetice
-Susţinerea investiţiilor în echipamente de producere a energiei electrice cu
eficienţă energetică ridicată (inclusiv re-abilitari şi re-tehnologizări);
-Susţinerea investiţiilor în sistemul de distribuţie a energiei electrice;
-Susţinerea investiţiilor necesare pentru interconectarea reţelelor de transport al
energiei electrice şi a reţelelor de transport petrol şi gaze cu reţelele europene;
-Promovarea serviciilor de creşterea eficienţei energetice realizate de companiile de
servicii energetice (ESCO);
-Sprijinirea programelor de realizare a unei pieţe de servicii energetice.
Măsura 3.2. Creşterea ponderii energiei obţinute din resurse regenerabile
-Susţinerea investiţiilor pentru valorificarea resurselor energetice eoliene;
-Susţinerea investiţiilor pentru valorificarea resurselor hidroenergetice (sub10
MW);
-Susţinerea investiţiilor pentru valorificarea resurselor energetice solare, cu
precădere a investiţiilor în captatori solari termali şi fotovoltaici;
-Susţinerea investiţiilor pentru valorificarea biomasei (biomasa-termal);
-Susţinerea investiţiilor pentru valorificarea resurselor energetice geotermale.
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III.2 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
„DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE”
(POS RESURSE UMANE)
Obiectiv general:
Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe piaţa
muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi
dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive, care să conducă,
până în 2015, la integrarea durabilă pe piaţa muncii a 900.000 persoane.
Obiective specifice:
1. Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională prin programe
educaţionale şi de formare profesională continuă specifice, inclusiv pentru persoane
aparţinând grupurilor ţintă (tineri, şomeri de lungă durată, lucrători cu nivel redus
de calificare, lucrători în vârstă, persoane din grupurile vulnerabile);
2. Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi asigurarea calităţii şi
relevanţei EFPIC pentru piaţa muncii prin dezvoltarea de sistem şi implementarea
de reforme în domeniul educaţiei şi sistemelor de formare profesională;
3. Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să
permită creşterea şanselor de ocupare/integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor,
persoanelor din grupurile vulnerabile, şi promovarea creării de locuri de muncă;
4. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor;
5. Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale;
6. Îmbunătăţirea accesului la ocupare şi a participării femeilor pe piaţa
muncii, reducerea discriminării pe bază de gen;
7. Creşterea incluziunii sociale a categoriilor vulnerabile.
PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capitalului uman
MĂSURI / DOMENII DE INTERVENŢIE
Măsura 1.1. Promovarea de reforme, dezvoltarea şi modernizarea educaţiei şi
formării iniţiale în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii
Măsura 1.2. Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii
Măsura 1.3. Asigurarea calităţii şi managementul calităţii în educaţie şi
formare iniţială
PRIORITATEA 2: Promovarea ocupării depline
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MĂSURI / DOMENII DE INTERVENŢIE
Măsura 2.1. Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor şi
promovarea formării antreprenoriale
Măsura 2.2. Iniţiative pentru partenerii sociali
Măsura 2.3. Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educatie şi
formare iniţială
Măsura 2.4. Identificarea şi valorificarea tuturor oportunităţilor de integrare
pe piaţa muncii
Măsura.2.5. Modernizarea şi întarirea capacităţii administrative a Serviciului
Public
de
Ocupare
PRIORITATEA 3: Promovarea incluziunii sociale
MĂSURI / DOMENII DE INTERVENŢIE
Măsura 3.1. Combaterea discriminării şi promovarea măsurilor de integrare a
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, promovarea economiei sociale
Măsura 3.2. Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare
profesională, cu precădere pentru persoanele provenind grupuri/comunităţi/medii
dezavantajate, vulnerabile din punct de vedere socio-economic şi expuse riscului de
excluziune socială
Măsura 3.3. Egalitatea de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor
Măsura 3.4. Dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale destinate
reducerii marginalizării şi excluziunii sociale
Măsura 3.5. Iniţiative transnaţionale în educaţia incluzivă
Măsura 3.6. Iniţiative transnaţionale pe piaţa incluzivă a muncii
AXE PRIORITARE:
Axa prioritară 1. Modernizarea sistemului de educaţie iniţială
Domenii majore de intervenţie:
- Domeniul de intervenţie 1: Promovarea de reforme în educaţie în contextul
învăţării pe tot parcursul vieţii
- Domeniul de intervenţie 2: Asigurarea calităţii şi managementul calităţii în
educaţie şi formare iniţială;
- Domeniul de intervenţie 3. Dezvoltarea în cadrul sistemului naţional de
educaţie şi formare a serviciilor integrate de
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informare, orientare şi consiliere privind dezvoltarea
personală
Axa prioritară 2: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Domeniul major de intervenţie este „modernizarea şi întărirea capacităţii
administrative a Serviciului Public de Ocupare”.
Axa prioritară 3: Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea NE
Axa prioritară 4. Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea SE
Axa prioritară 5: Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea S
Detaliem această axă, întrucât comuna I.L. Caragiale se găseşte în Regiunea Sud
(S).
Obiectiv:
Creşterea participării la educaţie şi formare profesională şi creşterea
adaptabilităţii forţei de muncă a întreprinderilor
Beneficiari:
−organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii;
−sindicate, patronate;
−Agenţii Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
−autorităţi publice locale;
−furnizori de educaţie;
−furnizori de formare profesională continuă a adulţilor şi asociaţii ale
furnizorilor de formare;
−institute de învăţământ superior;
−companii de stat sau private, IMM-uri, companii mari, pentru angajaţii
acestora.

Domeniile majore de intervenţie:
1. Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii
Operaţiuni indicative:
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 Stimularea participării forţei de muncă la formare profesională
continuă;
 Calificarea/recalificarea şomerilor şi a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă;
 Organizarea de Job Cluburi în zonele cu un grad scăzut de
participare pe piaţa muncii (în special în zonele rurale);
 Organizarea de seminarii de informare privind cerinţele pe piaţa
muncii şi posibilităţile de instruire şi angajare.
2. Creşterea adaptabilităţii forţei de muncăşi a întreprinderilor şi promovarea
formării antreprenoriale
Operaţiuni indicative:
 Promovarea adaptabilităţii şi culturii antreprenoriale a forţei de
muncă;
 Promovarea programelor de formare profesionala a şomerilor în
cadrul societăţilor în vederea flexibilizării pieţei forţei de muncăţinând
cont de evoluţia dinamică a mediului economic;
 Dezvoltarea aptitudinilor manageriale pentru managementul
micro-întreprinderilor şi al întreprinderilor mici şi mijloci prin
furnizarea unor programe de formare profesionalăadecvate;
 Promovarea iniţiativei private prin oferirea de consultanţă privind
înfiinţarea de IMM-uri şi sprijinirea acestora în activitatea de început;
 Înfiinţarea de centre de consultanţă managerială.
3. Iniţiative pentru partenerii sociali
Operaţiuni indicative:
 Promovarea participării partenerilor sociali în diferite activităţi
socio-profesionale la nivel de întreprindere;
 Înfiinţarea de incubatoare de afaceri cu implicarea mai activă a
partenerilor sociali (patronate şi sindicate, ONG-uri);
 Asistenţă şi sprijin în vederea întocmirii unor planuri de acţiune
pentru încurajarea şi dezvoltarea parteneriatelor;
 Organizarea periodică a unor seminarii cu participarea actorilor ce
acţionează în domeniul ocupării forţei de muncă.
4. Îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă şi promovarea culturii
antreprenoriale
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Operaţiuni indicative:
 Îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală pe piaţa muncii prin
consolidarea dimensiunii practice a educaţiei şi formării profesionale;
 Consiliere şi recomandări privind orientarea profesională,
începând cu învăţământul secundar (clasele 5-8);
 Încurajarea unei mai mari conştientizări a spiritului antreprenorial
în întreaga societate şi în planurile de învăţământ;
 Dezvoltarea de parteneriate între autorităţile locale şi centrale,
patronate şi sindicate în vederea identificării necesităţilor pieţei muncii
şi orientarea sistemului educaţional.
5. Identificarea şi valorificarea tuturor oportunităţilor de integrare pe piaţa
muncii
Operaţiuni indicative:
 Îmbunatatirea ocupării şi prevenirea şomajului de lunga durată;
−Sprijinirea dezvoltării de centre de consiliere, calificare, re-calificare
şi mediere a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 Înfiinţarea unor asociaţii între furnizorii de formare (publici şi
privaţi) în vederea stabilirii unui plan de acţiune comun;
 Înfiinţarea şi actualizarea permanentă a unor baze de date la nivel
judeţean şi regional privind evoluţiile pe piaţa muncii (posturi vacante,
necesităţi şi posibilităţi de calificare etc.).
6. Combaterea discriminării şi promovarea măsurilor de integrare a grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii, promovarea economiei sociale
Operaţiuni indicative:
 Promovarea integrării pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând
grupurilor expuse riscului de excluziune socială, inclusiv prin
promovarea tuturor formelor de economie socială;
 Editarea unor publicaţii periodice gratuite cu informaţiile necesare
actorilor de pe piaţa muncii (modificări legislative, oportunităţi de
dezvoltare, sprijin acordat de instituţiile publice, acces la finanţări
etc.);
 Atragerea de noi parteneri în campanii de conştientizare şi
promovare a atitudinii active în căutarea şi ocuparea unui loc de
muncă si de combatere a discriminarii;
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 Furnizarea de noi servicii pe piaţa muncii, care să contribuie la
prevenirea discriminarii specifice fiecărei categorii de persoane expuse
riscului discriminării.
7. Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare profesională
pentru grupurile vulnerabile
Operaţiuni indicative:
 Extinderea accesului la formarea continuă pentru grupurile
vulnerabile în vederea creşterii motivării de participare a acestora pe
piaţa muncii;
 Înfiinţarea unor centre specializate în consilierea personalizată în
mediul rural, pentru persoanele de etnie rroma şi pentru persoanele cu
dizabilităţi;
 Caravane de informare, consiliere privind piaţa forţei de muncă în
mediul rural şi în comunităţile rroma.

8. Egalitatea de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor
Operaţiuni indicative:
 Promovarea egalităţii de gen şi a creşterii participării femeilor la
viaţa economică, socialăşi politică;
 Organizarea de campanii de promovare şi seminarii privind
egalitatea de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor, în
special în mediul rural;
9. Iniţiative transnaţionale în educaţia incluzivă
Operaţiuni indicative:
 Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel
european în domeniul educaţiei;
 Diseminarea de bune practici şi schimb de experienţă în cadrul
unor programe comune de formare profesională;
 Testarea de noi mijloace de combatere a discriminării şi
inegalităţilor întâmpinate de cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă
sau de cei care au un loc de muncă;
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 Identificarea de noi oportunităţi de integrare pe piaţa muncii pentru
grupurile vulnerabile în cadrul iniţiativelor cu parteneri din Statele
Membre.

10. Iniţiative transnaţionale pe piaţa inclusivă a muncii
Operaţiuni indicative:
 Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel
european pe piaţa muncii;
 Crearea de parteneriate în ceea ce priveste schimbul de experienţă
profesională pentru adaptarea noilor tehnologii
 Schimb de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane
în cadrul unor parteneriate transnaţionale
Axa prioritară 6: Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea NV
Axa prioritară 7. Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea V
Axa prioritară 8: Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea NV
Axa prioritară 9: Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea Centru
Axa prioritară 10. Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea Bucureşti - Ilfov
Axa prioritară 11: Asistenţa tehnică
III.3 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
„INFRASTRUCTURA DE MEDIU”
(POS MEDIU)
Obiectiv global:
Protecţia şi îmbunătăţirea infrastructurii de mediu, în conformitate cu nevoile
economice şi sociale ale României, cu accent deosebit pe îndeplinirea standardelor
europene.
„Infrastructura” în contextul POS Mediu include, de asemenea:
- utilităţile şi serviciile publice de mediu;
- reţeaua ariilor naturale protejate;
- siturile afectate de poluare istorică sau eroziune costieră
Atingerea obiectivului global depinde de obiectivele specifice ale POS
Mediu, care vizează:
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1. îmbunătăţirea accesului la utilităţile publice, prin asigurarea
infrastructurii regionale de apă şi management al deşeurilor în minimum 35 de
judete, care să acopere 70% din populaţie până în 2015;
2. îmbunătăţirea calităţii mediului, prin sprijinirea acţiunilor în vederea
promovarii politicilor integrate pentru apă, sol şi protecţia naturii, cu accent
deosebit pe conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu, astfel încât, până în
2015, să se asigure:
- epurarea suficienta a apelor uzate pentru mai mult de 200 aglomerări mai mari de
10 000 locuitori echivalenţi, reprezentând 60% din încărcarea biodegradabilă;
- calitatea corespunzatoare a apei potabile în toate localităţile;
- închiderea a minimum 80 de depozite de deşeuri neconforme şi reabilitarea
ecologica a siturilor afectate de poluare istorica sau eroziune costiera;
- retehnologizarea sistemelor de încălzire centrala în unele dintre cele mai poluate
zone.
3. îmbunătăţirea protecţiei naturii şi managementul riscului la inundaţii
în zonele prioritare selectate, prin acţiuni de:
- îmbunătăţirea managementului reţelei Natura 2000;
- prevenirea dezastrelor provocate de inundaţii
PRIORITATEA 1 - Dezvoltarea sistemelor regionale de management
pentru utilităţile de apă şi deşeuri
Obiectiv
Principalul obiectiv al acestei priorităţi îl constituie asigurarea pentru
populatia din aglomerarile urbane a infrastructurii corespunzatoare de apă şi
deşeuri şi a serviciilor aferente de buna calitate, la preturi accesibile.
Aceasta prioritate va fi finanţată din Fondul de Coeziune.
Beneficiarii vizaţi sunt asociaţiile de municipalităţi la nivel regional/judeţean
şi operatorii regionali.
Acţiuni indicative:
- Sprijin pentru creşterea procentului de conectare la utilităţile publice de apă şi
deşeuri
- Dezvoltarea sistemelor integrate de management al apei şi apei uzate, la nivel
regional
- Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor la nivel regional
- Infiintarea/intarirea operatorilor regionali în vederea furnizarii de serviciilor
publice de bună calitate
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Măsura 1.1. Dezvoltarea sistemelor de infrastructură de apă şi apă uzată la
nivel regional
În sectorul de apă, proiectele vor integra componentele de apă şi apă uzata, pe baza
prioritizării nevoilor investiţionale la nivel regional. O condiţie prealabilă pentru
aprobarea proiectelor o reprezintă înfiinţarea şi consolidarea operatorului regional
unic pentru aria de deservire a proiectului, cu o populaţie de minimum 100 000
locuitori echivalenţi.
Măsura 1.2. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor
În vederea conformării cu angajamentele mai sus menţionate din sectorul deşeurilor
solide, proiecte integrate de management al deşeurilor se vor derula în conformitate
cu Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor şi cu Planurile Regionale de Gestiune a
Deşeurilor. Investiţiile vor include activităţi legate de ierarhia în ceea ce priveşte
managementul deşeurilor (prevenire, colectare selectiva, valorificare şi reciclare,
tratare şi eliminare), în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme.
Proiectele respective vor acoperi aglomerarile urbane şi rurale, la nivel
judetean/regional, populatia beneficiara fiind de minimum 300 000 locuitori.
PRIORITATEA 2 – Dezvoltarea investiţiilor durabile în infrastructura
de mediu
Obiectivul acestei priorităţi este de a îmbunătăţi calitatea mediului în
România prin politici de sprijin şi acţiuni care săamelioreze calitatea apelor, solului
şi aerului, în acord cu obiectivele naţionale pe termen lung din Planul Naţional de
Dezvoltare.
Această prioritate va fi finanţată din FEDR.
Acţiuni complementare:
- îmbunătăţirea calităţii apei
- îmbunătăţirea calităţii solului
- îmbunătăţirea calităţii aerului
Măsura 2.1. Îmbunătăţirea şi finalizarea infrastructurii de protecţia şi
utilizarea ratională a resurselor de apă
Obiective:
1) Reducerea poluării cursurilor de apă prin creşterea cantităţii de ape uzate
municipale epurate corespunzător;
2) Furnizarea către populaţia din regiunile specifice mai mici de 100.000 p.e. şi
zonele vulnerabile a apei potabile la standardele şi în cantitatea cerută ;
3) Asigurarea conectarii populaţiei la sistemul de canalizare, reducând astfel
disproporţiile dintre accesul la sursele de apă potabilă şi cele de canalizare;
4) Protejarea şi încurajarea utilizarii raţionale a resurselor de apă.
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Primul obiectiv specific va fi atins prin sprijinirea extinderii sistemelor de
canalizare şi construirea/reabilitarea staţiilor de epurare la nivelul de epurare cerut,
în special pentru a se conforma cu cerinţele stabilite pentru zonele sensibile
(eliminarea nutrienţilor). Se au în vedere, de asemenea, echipamente adecvate
pentru tratarea şi depozitarea nămolului de epurare.
Principalii beneficiari ţintă sunt municipalităţile cu peste 50.000 l.e., în care
costurile de investiţii sunt estimate a fi cele mai ridicate.
Obiectivele specifice subsecvente vor fi realizate prin promovarea
construirii/reabilitării/modernizării infrastructurii de apă/apă uzată pentru zone
specifice (sub 100.000 l.e.) care nu pot fi incluse în proiectele regionale, în cadrul
1.
priorităţii
În selectarea proiectelor care vor fi finanţate în cadrul acestei priorităţi, o
atenţie deosebită se va acorda cerinţelor Directivei 98/83/CE privind calitatea apei
potabile şi Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane.
Beneficiarii ţintă sunt asociaţiile de localităţi din regiune cu mai puţin de
100,000 p.e.
Acţiuni indicative:
- Construirea/extinderea colectării şi epurarii apelor uzate, cu scopul de a
atinge nivelul adecvat de epurarea, pentru îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
- Construirea de noi reţele de alimentare cu apă sau extinderea/reabilitarea
reţelor existente şi facilităţi conexe în domeniu;
- Dezvoltarea sistemelor de tratare adecvată a nămolului rezultat de la
staţiile de epurare.
Măsura 2.2. Reabilitarea solurilor afectate de managementul necorespunzator
al deşeurilor, poluare istorică şi eroziune
Obiectiv specific:
Îmbunătăţirea calităţii solului în zonele/regiunile cele mai afectate de activităţile
umane sau de eroziune naturala, atât prin acţiuni de corectare şi prevenire, cât şi
prin asigurarea condiţiilor socio-economice adecvate în acele zone.
Beneficiarii ţintă sunt autorităţile judeţene şi asociaţiile de
municipalităţi/judeţe din cadrul regiunii.
Principalele acţiuni vor fi direcţionate în vederea extinderii/completării
sistemelor de management al deşeurilor în acele judete în care investiţiile existente,
actualizate, sunt limitate la un depozit nou, colectare neselectiva şi transport.
Scopul este crearea unui management modern al deşeurilor care să contribuie la
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minimizarea deşeurilor care vor fi depozitate, prin crearea unor sisteme adecvate
operaţionale pentru fiecare tip de de deşeuri, în vederea protejarii mediului.
Aproximativ jumatate din cele 41 de judete din România, neincluse în prioritatea 1,
vor beneficia de investiţii pe diferite tipuri de deşeuri. Construirea de noi depozite
de deşeuri este exclusă din cadrul acestei priorităţi.
Pe lângă aceasta, reabilitarea site-urilor istorice contaminate este prevazuta în
câteva zone prioritare, având ca scop reducerea impactului negativ asupra mediului
şi sănătăţii umane. Site-urile curăţate vor fi ulterior utilizate în scop economic,
activitate asigurată în cadrul Programului Operaţional Regional, având ca scop
dezvoltarea regiunilor respective. Acesta este doar prima etapa a unei strategii pe
termen lung ce urmareste recuperarea terenurilor afectate în vederea utilizarii
ulterioare pentru investiţii publice şi în interes economic.
Un vast inventar al terenurilor afectate/ contaminate, la nivel naţional, se va
realiza cu sprijin PHARE. Ca rezultat al prioritizării necesităţii de investiţii,
proiectele cele mai urgente vor fi finanţate în timpul perioadei curente de
programare.
Protejarea şi reabilitarea litoralului sudic al Marii Negre are ca scop stoparea
eroziunii costiere, creşterea valorii de investitie a acestei zone, precum şi siguranta
locuintelor.
Acţiuni indicative:
- extinderea sistemelor municipale de management al deşeurilor (închiderea
şi reabilitarea depozitelor vechi, construirea facilitatilor de sortare a deşeurilor, a
facilitatilor de reciclare şi a instalatiilor de compostare, construirea unor sisteme
selective de colectare; construirea unor facilitate adecvate pentru deşeurile
şi
alte
tipuri
specifice
de
deşeuri);
periculoase
- reabilitarea site-urilor poluate istoric în ariile selectate ca fiind prioritare;
- reabilitarea litoralului Marii Negre afectat de eroziune.
Măsura 2.4. Îmbunătăţirea infrastructurii de protecţie a aerului
Obiectiv:
Îmbunătăţirea calităţii aerului în zonele critice, în conformitate cu cerintele
Directivei Cadru 96/62/CE şi a Directivelor fiice, a Directivei 2001/81/CE privind
pragurile de emisii, a Directivei 2001/80/CE privind reducerea emisiilor provenind
de la instalaţiile mari de ardere.
Actiunile prevăd îmbunătăţirea calităţii aerului în cele mai afectate zone, pe
baza unei strategii regionale de încălzire pe termen mediu/lung. În situaţiile în care
opţiunea aleasă în urma analizei cost-beneficiu este utilizarea energiei regenerabile
sau a surselor mai puţin poluante de enegie pentru instalaţiile municipale de
încălzire, proiectelor respective li se acorda prioritate (şi vor fi finanţate prin POS
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Competitivitate). Când alternativele pentru combustibilii traditionali nu sunt
disponibile, scopul este să se promoveze o utilizare ratională a surselor de
energie neregenerabile.
Se va acorda o atentie deosebita activităţilor de modernizare a instalaţiilor
mari de ardere ce au ca ţintă reducerea emisiilor de SO2, NOx şi pulberi,
contribuind astfel la implementarea Directivelor respective de aer pentru care
România are perioade de tranziţie.
În vederea asigurării sustenabilităţii sistemelor de încălzire locală, investiţiile
au ca scop retehnologizarea instalaţiilor de încălzire împreună cu reabilitarea
reţelelor termice şi de contorizare, care vor contribui la reducerea considerabila a
pierderilor din reţea, scăderea consumului de combustibil şi la reducerea emisiilor
în aer.
Distincţia dintre domeniile de intervenţie în domeniul energiei din POS
Mediu şi POS Competitivitate se bazează pe tipul de beneficiari finali. În cazul
POS Mediu, se acordă sprijin pentru proiectele din sectorul public, municipal sau
operatorilor de servicii publice.
Beneficiarii ţintă sunt autorităţile publice ale municipalităţilor selectate.
Acţiuni indicative:
-reabilitarea sistemelor municipale de încălzire
PRIORITATEA 3: Stabilirea unor sisteme corespunzătoare de
management pentru protecţia naturii şi prevenirea riscurilor în zonele
prioritare selectate
Obiectivele acestei priorităţi vizează asigurarea unui management
corespunzător al ariilor protejate incluse în Reţeaua Natura 2000 şi contribuţia la un
management durabil al inundaţiilor în zonele cele mai vulnerabile.
Aceasta prioritate va fi finanţată din FEDR.
Măsura 3.1. Întărirea conservării naturii în siturile Natura 2000
Conservarea naturii şi biodiversităţii va fi sprijinită prin acţiuni de dezvoltare
a cadrului de management pentru siturile Natura 2000, dezvoltarea infrastructurii
(inclusiv conservarea) pentru arii protejate, activităţi de operare şi monitorizare în
vederea îndeplinirii angajamentelor României în ceea ce priveşte crearea Reţelei
Natura 2000, dar şi pentru conştientizarea asupra problemelor de mediu şi a
comportamentului
ecologic
–
ca
bază
a
dezvoltării
durabile.
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Acţiuni complementare sunt prevăzute şi în cadrul Programului de
Dezvoltare Rurala, în strânsă legatura cu Reţeaua Natura 2000, prin securizarea
plăţilor compensatorii pentru achiziţionarea de terenuri necesare pentru
managementul proprietăţii de conservare a naturii.
Acţiuni indicative:
- sprijin instituţional pentru managementul siturilor Natura 2000 (control,
instruire, dezvoltarea capacităţii instituţionale, pregatirea studiilor stiintifice, a
inventarelor, cartografierea, pregatirea şi implementarea planurilor de management
pentru siturile Natura 2000 şi a planurilor de actiune pentru protecţia şi conservarea
speciilor de interes comunitar, activităţi de constientizare şi educatie de mediu);
- investiţii pentru sprijinirea reconstrucţiei naturale, protecţia şi conservarea
habitatelor şi a speciilor, dezvoltarea infrastructurii (construirea şi dotarea sediilor
administraţiilor rezervaţiilor şi centre de vizitare etc) şi achiziţionarea terenurilor
necesare pentru managementul adecvat în vederea conservării naturii, în zonele din
cadrul reţelei Natura 2000;
- stabilirea sistemelor de monitorizare a habitatelor naturale protejate şi a
speciilor salbatice.
Măsura 3.2. Managementul inundaţiilor în zonele cele mai vulnerabile
Sprijinul pentru aceasta prioritate se va concentra pe investiţiile care să
furnizeze un nivel adecvat al protecţiei împotriva inundaţiilor prin sprijinirea
îmbunătăţirii starii economice, de mediu, ecologic şi de conservare al celor mai
vulnerabile regiuni. Zonele ţintă pentru intervenţie vor fi selectate în concordanţă
cu strategiile relevante la nivel regional şi naţional.
Acţiuni complementare în domeniul managementului de risc pentru inundaţii
sunt prevăzute în cadrul Programului Operaţional Regional, care va sprijini acţiuni
pentru eficientizarea interventiilor dupa inundaţii.
Acţiuni indicative:
- lucrări de construcţie pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea
consecinţelor distructive ale inundaţiilor;
- elaborarea unor hărţi de pericol şi risc al inundaţiilor;
- reabilitarea şi reconstructia zonelor umede; crearea de noi zone umede, în
strânsă legătură cu protecţia naturii şi managementul inundaţiilor.
PRIORITATEA 4: Asistenţă tehnică
Scopul acestei priorităţi este să asigure o implementare eficientă a întregului
POS Mediu şi să contribuie la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor
europene prin sprijinirea identificării proiectelor, intarirea capacităţii administrative
a Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare, finanţarea
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activităţilor privind monitorizarea, evaluarea şi controlul proiectelor, precum şi
acţiunile de publicitate pentru POS Mediu.
Aceasta prioritate va fi finanţată din FEDR.

III.4 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
„INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT”
(POS TRANSPORT)
Obiectiv General pentru perioada 2007 –2013:
Vizează asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne şi
durabile, precum şi toate celelalte condiţii privind dezvoltarea sustenabilă a
economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, astfel încât volumul activităţii de
transport în PIB să crească de la 3,6 mld. EUR, în prezent, la minim 7 mld. EUR
pâna în 2015.
PRIORITATEA 1: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de
transport Trans-europene
Va fi în întregime finanţată din Fondul de Coeziune.
Aceasta va asigura baza pentru creşterea traficului de pasageri şi de mărfuri
pe infrastructura de transport rutieră, feroviară, navalăşi aeriană situată pe TEN-T,
inclusiv activităţile intermodale. Prioritar pentru POS-T va fi dezvoltarea
autostrăzilor şi modernizarea infrastructurii feroviare, pentru asigurarea
interoperabilităţii de-a lungul axei prioritare TEN-T-7 şi 22. Atenţie specială va fi
acordatătransportului pe căile navigabile interioare pe TEN-T-18.2.
Operaţiunea 1.1: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere
Transeuropene
Operaţiunea 1.2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare
Trans-europene
Operaţiunea 1.3: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport
naval Trans-europene
Operaţiunea 1.4: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport
aerian inter-regional european.
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PRIORITATEA 2: Modernizarea şi dezvoltarea secţiunilor de
infrastructură de transport terestru în vederea asigurării accesului la TEN-T
Va fi în întregime finanţată din Fondul de Coeziune.
Va îmbunătăţi accesul la TEN-T pentru traficul de la nodurile de generare al
traficului (aeroporturi, porturi, centre populate de afaceri şi industriale) care nu sunt
localizate pe TEN-T.
Operaţiunea 2.1: Modernizarea şi dezvoltarea secţiunilor de infrastructurăde
transport terestru în vederea accesului la TEN-T
PRIORITATEA 3: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de
transport naţionale
Va fi în totalitate finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR).
Această prioritate va asigura baza pentru creşterea traficului de pasageri şi
mărfuri pe infrastructura de transport rutieră, feroviară, navală naţională localizată
şi
în
afara,TEN-T.
pe
TEN
precum
Priorităţile 1 şi 2 sunt centrate doar pe secţiunile TEN-T şi sunt finanţate
numai de FC. Prioritatea 3 se concentrează pe toate secţiunile de infrastructură de
transport din România (TEN-T şi altele). Există o legătură între aceste secţiuni ale
TEN-T, care sunt parte ale celor două priorităţi( 1 & 2 pe de o parte, şi prioritatea 3
pe de alta ). Prin urmare trebuie să se exercite o mare prudenţă în timpul procesului
de selecţie al secţiunilor infrastructurii de transport TNT-T, astfel încât să se evite
dublarea, şi în acelaşi timp secţiunea TNT-T să nu apară în ambele grupe de
priorităţi.
Operaţiunea 3.1: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere
naţionale
Operaţiunea 3.2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare
naţionale
Operaţiunea 3.3: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii navale
naţionale
PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor feroviare pentru pasageri
pe reţeaua feroviară naţională şi Trans-europeană
Va fi finanţată în totalitate din FEDR.
Va creşte nivelul serviciilor pentru traficul naţional şi internaţional feroviar
de pasageri.
Operaţiunea 4.1: Modernizarea materialului rulant feroviar pentru
transportul de pasageri
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PRIORITATEA 5: Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi.
Va fi finanţată în totalitate din FEDR.
Această prioritate va promova creşterea nivelului de siguranţă, reducerea
efectelor adverse asupra mediului, va promova transportul intermodal şi va asigura
infrastructurile de transport faţă de dezastrele naturale.
Operaţiunea 5.1 Promovarea transportului intermodal
Operaţiunea 5.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de
transport
Operaţiunea 5.3 Reducerea efectelor adverse ale transportului asupra
mediului
Operaţiunea 5.4 Punerea în siguranţă a infrastructurii de transport faţă de
dezastrele naturale
PRIORITATEA 6: Asistenţă tehnică
Va fi în întregime finanţată din FEDR.
Va asigura sprijinul pentru managementul şi controlul implementării POS
Transport.
Operaţiunea 6.1 Asigurarea sprijinului eficient pentru managementul,
implementarea,monitorizarea şi controlul POS Transport.
Operaţiunea 6.2 Asigurarea sprijinului pentru promovarea şi informarea
privind POS Transport
III.5 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
„AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT”
(POS AGRICULTURA)

PRIORITATEA 1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi
încurajarea diversificării activităţilor economice prin sprijinirea celor care
activează în mediul rural
Măsura 1.1 Diversificarea economiei rurale
Acţiuni:
-diversificarea activitatilor non-agricole
-sprijinul pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor
-încurajarea activităţilor turistice
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-protejarea, ameliorarea şi managementul cadrului natural – “renovarea satelor”
Măsura 1.2 Îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural
Acţiuni:
-dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie
-renovarea şi dezvoltarea satelor, conservarea patrimoniului rural
Măsura 1.3 Alte masuri
Acţiuni:
-pregatire profesională
-îmbunătăţirea competenţelor de management şi implementare a strategiilor locale
de dezvoltare
PRIORITATEA 2: Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a
exploataţiilor forestiere
Măsura 2.1 Utilizarea durabilă a terenurilor agricole
Se acordă sprijin pentru:
-fermierii din zonele montane cu handicap natural
-fermierii din zonele cu handicap natural, altele decât zonele montane
-Programul NATURA 2000
-agro-mediu şi bunăstarea animalelor
-investiţii neproductive
Măsura 2.2 Utilizarea durabilă a terenurilor forestiere
Se acordă sprijin pentru:
-împădurirea terenurilor agricole
-organizarea sistemelor agroforestiere pe teren agricol
-împădurirea terenului neagricol
-Programul NATURA 2000
-mediul forestier
-refacerea potenţialului producţiei forestiere şi introducerea acţiunilor de prevenire
-investiţii neproductive
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PRIORITATEA 3: Creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii
şi adaptarea ofertei la cerinţele pieţei
Măsura 3.1 Îmbunătăţirea potenţialului uman
Acţiuni:
-instruire profesională şi acţiuni de informare
-instalarea tinerilor fermieri în mediul rural
-pensionarea anticipata a fermierilor
-utilizarea de către fermieri a serviciilor de consultanţă
-crearea serviciilor de management al fermei
Măsura 3.2 Restructurarea potenţialului fizic agricol şi forestier
Acţiuni:
-modernizarea exploataţiilor agricole;
-îmbunătăţirea valorii economice a pădurilor;
-creşterea valorii adăugate a producţiei agricole;
-îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii;
-refacerea potenţialului producţiei agricole;
Măsura 3.3 Îmbunătăţirea calităţii producţiei şi produselor agricole
Acţiuni:
-sprijinirea fermierilor pentru adaptarea la standardele UE
-sprijinirea fermierilor care participă la schemele de calitate a alimentelor
-sprijinirea grupurilor de producatori
Măsura 3.4 Măsuri tranzitorii pentru noile state membre
Acţiuni:
-sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă
-sprijinirea înfiinţării grupurilor de producatori
PRIORITATEA 4: Promovarea iniţiativelor locale prin încurajarea
acţiunilor de tip “Leader”
Măsura 4.1 Promovarea iniţiativelor locale “Leader ”
Acţiuni:
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-Implementarea strategiilor de dezvoltare locală
-Implementarea proiectelor de cooperare
-Stimularea grupurilor de acţiune locală de a dobândi cunoştinte şi de a se implica
în acţiunile din teritoriu
PRIORITATEA 5: Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea
acvaculturii
Axe prioritare:
Axa 1 – Măsuri pentru adaptarea flotei comunitare de pescuit
Axa 2 - Acvacultura, procesarea şi marketingul piscicol al produselor de
acvacultură
Axa 3 - Măsuri de interes colectiv
Axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor costiere de pescuit
Axa 5 - Măsuri de asistenţă tehnică
III.6 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
„DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE”
Este un program a cărui necesitate a reieşit din ultimele consultări purtate cu
serviciile Comisiei Europene, care au evidenţiat necesitatea elaborării Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative de către Ministerul
Administraţiei şi Internelor.
Nu sunt încă întocmite nici un fel de priorităţi referitoare la acest plan, structurile
necesare pentru realizarea acestui POS fiind în curs de constituire.
III.7 PROGRAMUL OPERAŢIONAL „ASISTENŢĂ TEHNICĂ”
Având în vedere faptul că acest program nu ne este adresat în mod direct, ne
vom limita doar la amintirea acestuia.
Este posibil să apară o serie de schimbări în această structură de ansamblu o
dată ce reglementările CE pentru perioada 2007-2013 vor fi finalizate.
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V. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (POR)
Deşi Programele Operaţionale nu sunt finalizate, există proiectele
preliminare ale acestora, pe baza cărora putem face o analiză pertinentă şi putem
trage concluzii privind acţiunile necesare în cazul particular al oraşului Pucioasa,
care trebuie încadrate în programele operaţionale.
POTENTIALI BENEFICIARI:
-Autoritatile locale
-Parteneriat public privat
-Companii active din sectorul productiei si serviciilor
-Asociatii de turism
-Societatile comerciale administrator si proprietarii terenurilor (parcuri industriale,
incubatoare de afaceri de interes regional / local, parcuri stiintifice si tehnologice de
interes regional / local, retele regionale si locale de afaceri)
-Institutii regionale de cercetare
-Institutii academice
-ONG-uri
PRIORITĂŢI:
PRIORITATEA
1.
ÎMBUNĂTĂŢIREA
PUBLICE REGIONALE ŞI LOCALE

INFRASTRUCTURII

Obiective:
• Extinderea şi crearea de legături între reţelele de transport judeţean/regional
cu reţelele naţionale, europene (TEN-T), internaţionale;
• Îmbunătăţirea legăturilor de transport şi comunicaţii între principalele
centre regionale, precum şi între acestea şi alte zone limitrofe;
• Creşterea capacităţii şi calităţii sistemului public de asistenţă medicală,
socială şi de urgenţă la nivel regional şi local;
• Creşterea calităţii instituţiilor de învăţământ şi a ratei de şcolarizare a
elevilor la nivel regional şi local.
Masura 1.1 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei de transport
Submăsuri:
1.1.1 Construirea şi modernizarea reţelei de drumuri regionale şi locale
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− conformitatea cu Planurile de Amenajare a Teritoriului Judeţean/Regional;
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− acorduri comune între judeţe, pentru cazul în care proiectele prevăd
construirea unor căi de legătură între oraşele şi satele din judeţe diferite;
− accesibilitatea la reţeaua naţională de drumuri şi gradul de utilizare (media
anuală a traficului zilnic, intensitatea fluxului traficului şi vârful acestuia);
siguranţa (nr. accidentelor şi rata de cauzalitate); caracteristicile de proiectare
(capacitate, grad de vizibilitate); diagnoza prealabilă a stării drumului (gradul
de uzură, gradul de fisurare etc.)
1.1.2 Reabilitarea şi/sau modernizarea reţelei de drumuri regionale şi locale
pentru eliminarea blocajelor din zonele cu trafic intens (oraşe/localităţi)
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Conformitatea cu Planurile de Amenajare a Teritoriului
− Proprietatea asupra terenului
1.1.3 Reabilitarea şi/sau modernizarea aeroporturilor regionale
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Calitatea studiilor de fezabilitate
− Proprietatea asupra terenului pentru eventuale lucrări de extindere
− Eficienţa serviciilor oferite
− Insitatea mobilităţii persoanelor şi mărfurilor şi orientarea fluxurilor
respective
− Impactul asupra mediului şi asupra zonelor de agrement/locuite etc
Activităţi eligibile:
a) Construirea şi modernizarea drumurilor aflate în gestiunea autorităţilor locale,
care facilitează accesul la reţeaua de drumuri naţionale, accesul între diferite
localităţi, accesul spre zonele de interes economic şi social pentru comunităţile
locale
b) Construirea, reabilitarea/modernizarea drumurilor de centură şi by-passuri,
sensurilor giratorii, bifurcaţii şi intersecţii, pasarelelor, pasaje subterane pentru
căile ferate, accesul spre parcurile industriale, etc
c) Modernizarea/reabilitarea aeroporturilor de interes regional justificate de o
mobilitate intensă a bunurilor şi serviciilor
Măsura 1.2 Sprijinirea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi asistenţă
socială
Submăsuri:
1.2.1 Reabilitarea infrastructurii serviciilor de sănătate (clădiri şi echipamente)
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Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Maturitatea proiectului
− Existenţa autorizaţiilor/licenţelor necesare
− Capacitatea beneficiarului de a gestiona şi monitoriza implementarea
proiectului
− Capacitatea tehnică a beneficiarului de a superviza lucrările de infrastructură
− Justificarea din punct de vedere social a proiectului
1.2.2 Creşterea capacităţii şi calităţii sistemului medical de urgenţă la nivelul
celor 8 regiuni
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Maturitatea proiectelor
− Resurse materiale şi umane adecvate
− Justificarea necesarului de instruire pentru personalul din unităţile medicale
(finanţare asigurată prin POR şi POS RU)
− Capacitatea beneficiarului final de a gestiona şi monitoriza implementarea
proiectului
− Capacitatea tehnică a beneficiarului final de controla lucrările de
infrastructură
− Justificarea din punct de vedere social a proiectului
1.2.3 Îmbunătăţirea infrastructurii de asistenţă socială
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Maturitatea proiectelor
− Justificarea acţiunii din punct de vedere social
− Existenţa autorizaţiilor şi licenţelor pentru achiziţionarea de echipamente
Activităţi eligibile:
a) Lucrări de renovare a spitalelor şi a altor unităţi sanitare publice, îndeosebi a
celor vechi, care nu au beneficiat de lucrări de reabilitare, în ultimii ani
b) Crearea/extinderea infrastructurii adiacente în unităţile spitaliceşti existente
c) Lucrări de consolidare a spitalelor vulnerabile la cutremure
d) Dotarea cu echipamente medicale specializate
e) Modernizarea utilităţilor (mobilier, utilităţi clinice, aer condiţionat)
f) Îmbunatatirea calitatii serviciilor oferite prin sistemul de urgenta la nivel
judetean
g) Dezvoltarea serviciilor integrate SMURD
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h) Construirea şi/sau reabilitarea clădirilor şi dotarea cu echipamente a
căminelor de batrâni, cantinelor sociale, centrelor de zi pentru tineri, centrelor
destinate grupurilor dezavantajate, copiilor abandonaţi, persoanelor cu handicap
etc.
Măsura 1.3 Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de educaţie
Submăsuri:
1.3.1 Îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi a dotării şcolilor (toate nivelurile),
în special din zonele rurale
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Maturitatea acţiunii –Studii de pre-fezabilitate
− Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare
− Justificarea necesităţii proiectului
− Importanţa problemei rezolvată prin proiect
− Capacitatea beneficiarilor finali de a administra, monitoriza şi asigura
durabilitatea acţiunii propuse
− Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarilor finali de a superviza
implementarea acţiunii
1.3.2 Sprijinirea dezvoltării “campus-urilor şcolare”
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Maturitatea proiectului
− Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare
− Importanţa problemei să fie rezolvată
− Capacitatea beneficiarilor finali de a administra, monitoriza şi asigura
durabilitatea
acţiunii propuse
− Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarilor finali de a superviza
implementarea acţiunii
1.3.3 Îmbunătăţirea dotării şcolilor cu echipamente IT
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Importanţa problemei rezolvată prin proiect
− Capacitatea beneficiarilor finali de a administra, monitoriza şi asigura
durabilitatea acţiunii propuse
Activităţi eligibile:
a) Reconstruirea şi/sau extinderea clădirilor şcolare;
b) Construirea, reabilitarea, întreţinerea grădiniţelor, a şcolilor localizate în
comunităţi dezavantajate
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c) Îmbunătăţirea sistemului de încalzire centrala şi a facilitatilor sanitare
d) Modernizarea utilităţilor şi a serviciilor auxiliare
e) Echiparea sălilor de clasă şi bibliotecilor
f) Mijloace de transport şcolar
g) Facilităţi în şcoli pentru copiii cu dizabilităţi
h) Reconstruirea şi/sau extinderea construcţiilor localizate în campus (şcoli,
cantine, baze sportive, hoteluri)
i) Dotarea campusurilor
j) Dotări cu echipamente IT –calculatoare
k) Infrastructura de conectare TIC
PRIORITATEA 2. CONSOLIDAREA MEDIULUI DE AFACERI
REGIONAL ŞI LOCAL
Obiectiv:
• Crearea şi extinderea structurilor funcţionale de afaceri - baza pentru
dezvoltarea mediului de afaceri regional şi local
Măsura 2.1. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor
Activităţi eligibile:
- Crearea şi/sau îmbunătăţirea structurilor de sprijinire a afacerilor
-Construirea infrastructurii (renovare şi expansiune)
-Reabilitarea reţelelor interne de străzi
-Reţele de utilităţi (creare şi/sau renovare)
-Infrastructura pentru tehnologii informaţionale
-Acces la retele “broadband”
-Achiziţii de echipamente moderne (ex. laboratoare)
-Achiziţii Tehnologii Informare Comunicare (echipamente, reţele, software)
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Maturitatea acţiunii –Plan de Afaceri;
− Existenţa licenţelor şi aprobării necesare;
− Respectarea strategiilor de mediu (naţională şi regionale);
− Resurse umane şi materiale suficiente pentru implementarea proiectului;
− Justificarea necesităţii proiectului;
− Importanţa problemei de rezolvat;
− Capacitatea beneficiarilor de a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea
proiectului propus;
Activităţi eligibile:
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- Crearea reţelelor regionale de afaceri, producţie şi CDI
- Crearea de centre regionale tehnologice (relaycentres) şi retele de
transpunere în practică a rezultatelor cercetării, prin preluarea acestora de
către companii
- Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte
tipuri de activităţi economice
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarilor de a controla implementarea
acţiunii;
− Concordanţa cu alte priorităţi POR sau cu alte POS (POS Competitivitate şi
Resurse Umane);
− Gradul de realizare a unor servicii integrate pentru companii (pachete de servicii
integrate furnizate de diferite tipuri de structuri de afaceri).
Măsura 2.2. Sprijinirea şi modernizarea afacerilor regionale şi locale
Activităţi eligibile:
- Investiţii în: sisteme IT;
- Procese şi metode de producţie moderne;
- Folosirea aplicatiilor inovative şi tehnologice, etc.
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Maturitatea acţiunii –Plan de Afaceri;
− Existenţa licenţelor şi aprobării necesare;
− Respectarea strategiilor de mediu (naţională şi regionale);
− Resurse umane şi materiale suficiente pentru implementarea proiectului;
− Justificarea necesităţii proiectului;
− Importanţa problemei de rezolvat;
− Capacitatea beneficiarilor de a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea
proiectului propus;
− Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarilor de a controla
implementarea acţiunii;
− Concordanţa cu alte priorităţi POR sau cu alte POS (POS Competitivitate şi
Resurse Umane);
Măsura 2.3. Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor
Activităţi eligibile:
- Crearea de baze de date de referinţă privind rezultatele cercetării care prezintă
interes
pentru
afaceri
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- Sisteme de baze de date economice şi alte tipuri de informaţii statistice pentru
afaceri, servicii care conecteaza business-ul la IT şi servicii care conecteaza
business-ul la rezultatele inovarii
- Diversificarea serviciilor pentru afaceri: Marketing; Afaceri internaţionale;
Management de proiect; Finanţe; Publicitate; E-bussiness
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Maturitatea acţiunii –Plan de Afaceri;
− Existenţa licenţelor şi aprobării necesare;
− Resurse umane şi materiale suficiente pentru implementarea proiectului;
− Justificarea necesităţii proiectului;
− Importanţa problemei de rezolvat;
− Capacitatea beneficiarilor de a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea
proiectului propus;
− Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarilor de a controla
implementarea acţiunii;
− Concordanţa cu alte priorităţi POR sau cu alte POS (POS Competitivitate şi
Resurse Umane);
PRIORITATEA 3. DEZVOLTAREA TURISMULUI REGIONAL ŞI
LOCAL
Obiective:
• Valorificarea resurselor turistice existente, precum şi a celor neintroduse
încă în circuitul turistic (resurse turistice – istorice, culturale, naturale) şi
dezvoltarea principalelor tipuri de turism, cu identificarea nişelor de piaţă;
• Crearea de noi locuri de muncă şi creşterea veniturilor din activităţi
turistice;
• Crearea de surse de venit în zone izolate, de o frumuseţe aparte;
Măsura 3.1 Reabilitarea zonelor turistice, renovarea patrimoniului istoric şi
cultural, protecţia şi valorificarea patrimoniului natural
Activităţi eligibile:
a) protecţia, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural cu
potenţial turistic şi construirea căilor de acces către arealele turistice;
b) renovarea clădirilor cu elemente tradiţionale de arhitectură, schimbarea
destinaţiei acestora (ex. centre culturale, muzee);
c) dezvoltarea zonelor turistice de importanţă deosebită, a centrelor istorice ale
oraşelor cu potenţial turistic semnificativ;
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d) dezvoltarea turismului pe nişe de piata: ecoturism, turism balneo-geriatric,
turism cultural specializat, turism de refacere fizică, cicloturism şi
crearea/dezvoltarea infrastructurii turistice specifice;
e) protejarea, conservarea şi promovarea ariilor naturale protejate, în vederea
exploatării acestora ca atracţii turistice;
f) valorificarea durabilă a resurselor naturale (roci de construcţie, ape minerale,
lemn);
g) amenajarea de muzee naturale, centre educaţionale, centre de informare
turistică etc.
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
−Maturitatea proiectului;
−Importanţa proiectului pentru dezvoltarea zonei;
−Justificarea şi acceptanţa socială a proiectului;
−Existenţa unor licenţe şi aprobări necesare implementării proiectului;
−Capacitatea beneficiarului de a gestiona, monitoriza şi de a asigura
sustenabilitatea proiectului;
−Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarului de a supraveghea
implementarea acţiunii (pentru proiectele de infrastructură).
Măsura 3.2 Dezvoltarea mediului de afaceri în turism
Activitati eligibile:
a) Proiecte integrate pentru revitalizarea unor staţiuni turistice cu tradiţie,
realizate în parteneriat public-privat;
b) Construirea/modernizarea infrastructurii şi a facilităţilor turistice;
c) Valorificarea resurselor (naturale şi culturale), prin crearea de noi oferte
(produse) turistice;
d) Acţiuni de promovare/publicitate pentru a face cunoscute noile oferte
(produse) turistice, atracţiile turistice, areale noi atrase în circuitul turistic;
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Maturitatea proiectului;
− Importanţa proiectului pentru dezvoltarea zonei;
− Justificarea şi acceptanţa socială a proiectului;
− Existenţa unor licenţe şi aprobări necesare implementării proiectului;
− Capacitatea beneficiarului de a gestiona, monitoriza şi de a asigura
sustenabilitatea proiectului;
− Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarului de a supraveghea
implementarea acţiunii (pentru proiectele de infrastructură).
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PRIORITATEA 4. DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ
Obiective:
• Regenerarea oraşelor sau a unor areale ale acestora prin proiecte integrate şi
participative
• Modernizarea infrastructurii publice urbane, îmbunătăţirea reţelei urbane de
transport public şi a altor servicii urbane
• Creşterea atractivităţii centrelor urbane afectate de restructurarea
industrială, prin reabilitarea arealelor dezafectate în situ şi pregătirea lor
pentru alte tipuri de activităţi
Măsura 4.1 Sprijinirea proiectelor integrate de dezvoltare a comunităţilor
Acţiuni eligibile:
a) Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate
b) Recuperarea siturilor abandonate pentru noi folosinţe
c) Demolarea clădirilor şi/sau structurilor excesiv deteriorate
d) Dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii şi utilităţilor publice urbane
e) Infrastructura şi echipamente sociale
f) Sprijinirea şi incubarea afacerilor iniţiale, comerţului, s.a.
g) Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
−Maturitatea şi justificarea acţiunii
−Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare
−Capacitatea beneficiarilor finali de a administra, monitoriza şi asigura
durabilitatea acţiunii propuse
−Capacitatea tehnică a beneficiarului de a coordona implementarea proiectului
Măsura 4.2 Îmbunătăţirea infrastructurii ecologice de transport, a utilităţilor
publice conexe şi a serviciilor publice
Submăsuri:
4.2.1 Dezvoltarea unei reţele eficiente de transport public urban pentru
îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei
Acţiuni eligibile:
− Construirea de staţii pentru autobuze, tramvaie şi troleibuze sau modernizarea
celor existente;
− Extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi infrastructurii pentru
troleibuze;
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− Înlocuirea parcului de transport public existent cu vehicule ecologice
− Achiziţionarea/ montarea de sisteme de control şi monitorizare a traficului
− Alte iniţiative pentru dezvoltarea unui sistem modern de transport urban
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Numărul de călători per autobuz / linie
− Maturitatea şi justificarea acţiunii
− Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare
− Capacitatea beneficiarilor finali de a administra, monitoriza şi asigura
durabilitatea acţiunii propuse
− Capacitatea tehnică a beneficiarului de a coordona implementarea proiectului
4.2.2 Reabilitarea străzilor şi a utilităţilor publice conexe (conducte de apă,
gaz, electricitate etc.)
Acţiuni eligibile:
− Reabilitarea străzilor
− Modernizarea utilităţilor publice conexe (apă, electricitate, gaze naturale, telefon
şi alte reţele de distribuţie)
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Proiectele eligibile vor fi acelea care derivă şi sunt coerente cu Planurile
Urbanistice Generale
− Lungimea totală şi rata de reabilitare
− Maturitatea şi justificarea acţiunii
− Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare
− Capacitatea beneficiarilor finali de-a administra, monitoriza şi asigura
durabilitatea acţiunii propuse
− Capacitatea tehnică a beneficiarului de-a coordona implementarea proiectului
4.2.3 Servicii publice urbane
Acţiuni eligibile:
− Investiţii în facilităţi culturale, sportive şi recreative
− Adoptarea de metode moderne de administrare urbană
− Investiţii în serviciile telematice
− Investiţii în sisteme informaţionale
− Sprijinirea autorităţilor locale în preluarea de know-how şi tehnologii moderne
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Proiectele eligibile vor fi acelea care derivă şi sunt coerente cu Planurile
Urbanistice Generale
− Maturitatea şi justificarea acţiunii
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− Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare
− Capacitatea beneficiarilor finali de-a administra, monitoriza şi asigura
durabilitatea acţiunii propuse
− Capacitatea tehnică a beneficiarului de-a coordona implementarea proiectului
Măsura 4.3 Reabilitarea arealelor dezafectate în vederea dezvoltării de noi
activităţi
Acţiuni eligibile:
Reabilitarea şi dezvoltarea arealelor industriale abandonate şi / sau a
terenurilor nefolosite sau subutilizate, în scopul transformării şi adaptării
funcţionale pentru noi utilizari, cum ar fi: spaţii publice, centre sociale, centre
sportive şi / sau centre educaţionale
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:
− Calitatea tehnică a planului de dezvoltare a zonei
− Viabilitatea economică
− Omogenitatea geografică şi mărimea zonei raportată la suprafaţa şi populaţia
oraşului
− Maturitatea şi justificarea acţiunii
− Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare
− Capacitatea beneficiarilor finali de a administra, monitoriza şi asigura
durabilitatea acţiunii propuse
− Capacitatea tehnică a beneficiarului de a coordona implementarea proiectului
PRIORITATEA 5. ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Masuri:
5.1 Sprijinirea implementării şi managementului POR
5.2 Sprijinirea Strategiei de Comunicare a POR
5.3 Elaborarea de studii
Măsurile sunt destinate sprijinirii implementării POR.
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IV. PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
AL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD – MUNTENIA 2007-2013
Planul de Dezvoltare Regională (PDR) al Regiunii de Dezvoltare Sud –
Muntenia 2007-2013, care este destinat să contribuie la atingerea obiectivelor din
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, este în curs de realizare.
Putem însă extrage din documentele pe care le deţinem o serie de aspecte
privind cadrul strategic de implementare a PDR 2007 – 2013.
Obiective strategice
1. Dezvoltarea infrastructurii care să susţină dezvoltarea economică şi
sociala, durabilă şi echilibrată a regiunii
2. Îmbunătăţirea capacităţii inovative şi a competitivităţii economiei
regionale, micşorarea discrepanţei dintre PIB-ul/capita naţional şi cel
regional
3. Dezvoltarea economică şi socială, durabilă şi echilibrată a comunităţilor
rurale prin modernizarea agriculturii şi diversificarea economiei rurale
4. Creşterea şi utilizarea potenţialului forţei de muncă a regiunii într-un mod
eficient prin dezvoltarea cererii de instruire şi reinstruire a forţei de muncă
Obiective orizontale
1. Sustenabilitatea mediului
Asigurarea priorităţii pentru intervenţiile care urmăresc îmbunatăţirea
mediului sau ameliorarea acestuia prin aplicarea criteriilor bunelor practici privind
mediul în toate domeniile de activitate
2. Egalitatea şanselor pentru toţi
Promovarea adoptării principiilor de “Egalitate a şanselor pentru toţi” în
selectarea activităţilor sprijinite prin Planul de Dezvoltare Regională
3. Inovare şi Societatea informaţională
Încurajarea valorificării perspectivelor inovative pentru dezvoltarea regională
şi promovarea dezvoltării Societăţii informaţionale în regiunea Sud Muntenia
PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE
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 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE ŞI REGIONALE Asigurarea conditiilor fizice pentru o economie şi un mod de viaţă modern 6 măsuri;
 SPRIJINIREA AFACERILOR - Asigurarea unui climat favorabil
îmbunătăţirii performanţelor economice ale regiunii - 6 măsuri;
 DEZVOLTAREA RURALĂ ŞI EFICIENTIZAREA AGRICULTURII Creşterea gradului de participare al comunităţilor rurale şi al agriculturii la
economia regiunii - 6 măsuri;
 DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - Asigurarea de resurse
umane flexibile, capabile şi moderne, necesare susţinerii dezvoltării
economice şi sociale durabile - 3 măsuri
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale
Măsura 1.1 Dezvoltarea spaţială şi modernizarea infrastructurii de transport,
inclusiv a infrastructurii şi activităţilor de suport pentru transport
Măsura 1.2 Dezvoltarea utilităţilor, serviciilor publice şi a infrastructurii
sociale
Măsura 1.3 Dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de telecomunicaţii şi
facilitarea accesului la serviciile IT
Măsura 1.4 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului
(managementul deşeurilor )
Măsura 1.5 Modernizarea şi reabilitarea siturilor industriale şi a zonelor
urbane
Măsura 1.6 Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea
patrimoniului natural
Prioritatea 2 – Sprijinirea afacerilor
Măsura 2.1 Investiţii în capital fizic, tehnologii noi curate şi sisteme de
calitate
Măsura 2.2 Amenajarea zonelor industriale neutilizate şi introducerea
acestora în circuitul productiv
Măsura 2.3 Investiţii fizice şi alternative în turism şi diversificarea ofertei
turistice
Măsura 2.4 Dezvoltarea activităţilor conexe şi de suport pentru turism
Măsura 2.5 Servicii de consultanţă şi formare profesională în domeniul
afacerilor
Măsura 2.6 Promovarea cooperării interne şi internaţionale
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Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurală şi eficientizarea agriculturii
Măsura 3.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii fizice şi sociale a
comunităţilor rurale
Măsura 3.2 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de suport a
agriculturii
Măsura 3.3 Diversificarea activităţilor economice alternative în comunităţile
rurale (agroturistice, meşteşugăreşti, conservarea moştenirii locale şi a produselor
cu marcă locală, etc.)
Măsura 3.4 Diversificarea activităţilor conexe agriculturii
Măsura 3.5 Conservarea şi refacerea mediului înconjurător aferent
comunităţilor rurale
Măsura 3.6 Servicii de consultanţă şi formare profesională specifică mediului
rural
Prioritatea 4 – Dezvoltarea Resurselor umane
Măsura 4.1 Adaptarea continuă şi structurarea sistemului educaţional şi de
pregătire profesională în conformitate cu cerinţele pieţei muncii
Măsura 4.2 Dezvoltarea de politici active pentru angajare
Măsura 4.3 Promovarea programelor de dezvoltare socială
Proiectele care vor fi propuse vor trebui să se încadreze în obiectivele,
măsurile şi priorităţile descrise mai sus.
CONDITII GENERALE de îndeplinit de către proiecte
 inovativ – unul sau mai multe elemente ale proiectului ar trebui să fie
unice;
 participativ – participarea, pe lângă autorităţile publice locale, a
comunităţii locale, incluzând diverse organizaţii, părţi interesate;
 analizat profund - decizia de implicare în proiect ar trebui să fie bazată pe
analizele fezabilităţii, costurilor estimate şi consultărilor sociale;
 acceptat – beneficiarul proiectului trebuie să încheie un acord de
cooperare agreat de toate părţile implicate în proiect – în special pentru
proiecte ce vizează sisteme de drumuri;
 necesar – pentru faza de început proiectul trebuie să se bazeze pe analize
detaliate ale opţiunilor – cercetarea iniţiala a fezabilităţii. Proiectul ar trebui
să ia în considerare capacitatea de absorbţie locală şi regională existentă, să
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aibă un impact regional particular şi să contribuie la creşterea potenţialului
de dezvoltare a regiunii;
 profitabil – proiectul ar trebui să fie bazat pe calcule realistice cu privire
la capacitatea financiară şi de implementare a beneficiarului şi să fie
profitabil din punct de vedere economic şi financiar;
 complex sau complementar – proiectul ar trebui să complementeze
activităţi deja realizate sau să fie parte a unui concept de proiect care să
vizeze dezvoltarea unei zone particulare din regiune;
 bine localizat – proiectul ar trebui să aibă o localizare specificată, care ar
permite în avans, identificarea oportunităţilor şi riscurilor de realizare;
 fezabil – proiectul ar trebui să se bazeze pe disponibilitatea resurselor
umane şi financiare, să aibă obiective clare, rezultate realistice şi uşor
verificabile şi un lider care să fie beneficiarul şi responsabilul realizării lui;
 promovabil – comunitatea căreia proiectul i se adresează trebuie să fie
informată despre scopul proiectului care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă din cadrul acesteia, contribuind pe ansamblu la dezvoltarea regiunii
(promovarea activităţilor poate fi făcută în diferite forme: contact cu publicul
general, media şi alte autorităţi locale la diferite nivele a sistemului
administrativ, precum şi cu întreprinzători).
ROLUL PARTENERIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PROIECTELOR
Dezvoltarea proiectelor inovative bazate pe parteneriat, promovarea participării
civile în formularea şi implementarea politicilor publice, precum şi îmbunătăţirea
colaborarii între şi în interiorul comunităţilor poate contribui la crearea capitalului
uman şi social, conducând la angajare durabilă, creştere, competitivitate şi coeziune
socială. În acest context este important pentru factorii cheie la nivel naţional,
regional şi local să se mobilizeze şi să pună în practică reţele parteneriale necesare
reformei.
Scopul parteneriatului:
 De a asocia actorii locali (publici şi privaţi) în jurul unui proiect specific;
 De a oferi tuturor partenerilor posibilitatea de a fi implicaţi activ în
definirea şi implementarea proiectului;
 De a lua în considerare resursele (umane şi financiare) ale tuturor
partenerilor;
 De a crea reţele între proiectul specific şi alte proiecte;
 De a răspunde nevoilor locale – teritoriale sau sectoriale;
 De a avea un management şi o organizare flexibilă;
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De a promova şi conduce proiecte inovative.

Necesitatea parteneriarului:
• TRANSPARENŢA procesului de decizie
• MONITORIZAREA şi EVALUAREA implementării proiectelor
• COEZIUNE între actorii locali
• SUSTENABILITATE pentru perspectivele pe termen mediu şi lung
• CALITATE în generarea şi dezvoltarea proiectelor
Fundamentarea, pregătirea şi implementarea proiectelor este un întreg proces,
la nivel local şi regional.
Valoarea adaugată a parteneriatului :
 O mai bună definire a proiectului
 Fiecare partener poate să îşi pună la dispoziţia proiectului competenţele
proprii
 Fiecare partener participă la dezvoltarea proiectului
 Obstacole mai puţine şi mai mici în procesul de implementare
Parteneriatul de succes necesită:
 Participare multilaterală
 Publicitatea procesului de negociere
 Definire strictă a responsabilităţilor
 Planificare detaliată
 Mecanism eficient de monitorizare şi evaluare
 Eficacitatea procedurilor
 Cicluri de programare funcţionale
IDENTIFICAREA – PRIMA ETAPĂ A CICLULUI PROIECTULUI
Rolul etapelor de identificare:
 Sa vina în sprijinul problemelor majore identificate în strategia de
dezvoltare;
 Definirea clară a obiectivelor proiectului şi identificarea grupurilor ţintă;
 Stabilirea conceptului proiectului care va contribui la obiectivele de
dezvoltare;
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 Evaluarea proiectului ca prioritate în contextul dezvoltării economice şi
sociale a regiunii;
 Examinarea încadrarii în Planul de Dezvoltare Regională;
 Analizarea posibilităţii de participare în proiect a sectorului privat;
 Estimarea aproximativă a costului proiectului;
 Realizarea evaluării preliminare a fezabilităţii proiectului şi a impactului
acestuia.
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V. ANALIZA SITUATIEI ACTUALE A COMUNEI I.L. CARAGIALE
V.1. Date geografice
a)Aşezare şi populaţie
Comuna I.L. Caragiale este aşezată în partea de est a judeţului Dâmboviţa, la
limita cu judeţul Prahova, pe DN 72 Ploieşti – Târgovişte, coordonate geografice:
44° 93’ latitudine nordică şi 25° 67’ longitudine estică.
Prin limitele ei administrativ-teritoriale se învecinează la N cu oraşul Moreni,
la N-V cu comuna Gura Ocniţei, satul Adânca, la V cu comuna Bucşani, la S cu
comuna Dărmăneşti, la S-V cu comuna Filipeşti de Pădure, sat Diţeşti, judeţul
Prahova.
Distanta fata de principalele orase: 25 km fata de Targoviste, 27 km fata de
Ploiesti si 7 km fata de Moreni.
Actuala componenţă teritorială înglobează cele trei sate – Ghirdoveni, Ion
Luca Caragiale şi Mija şi a dobândit-o prin ultima împărţire administrativteritorială din anul 1968.
Denumirea actuală a comunei I.L. Caragiale a survenit din anul 1952 la
aniversarea a 100 de ani de la naşterea dramaturgului I.L. Caragiale în anul 1852.
Comuna are o populaţie de 7105 locuitori şi 2148 gospodării, astfel:
Localitatea
Ghirdoveni
I.L. Caragiale
Mija

Gospodării
1131
727
290

Populaţie
3601
2673
831

Menţionăm că datele sunt preluate de la ultimul recensământ din anul 2002.
Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, comuna Ion Luca Caragiale
este situată în Regiunea nr. 3 Sud-Muntenia, în care se mai găsesc localităţile din
judeţele Prahova, Argeş, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi şi restul judeţului
Dâmboviţa.
b)Repere istorice
Satul Ghirdoveni, al cărui nume mai vechi era „Ghizdăveni”, „Ghizdavu”,
traducându-se prin „frumos” sau „drăguţ” se presupune că s-ar fi înfiinţat pe la anul
1700 prin reunirea satelor Răşinari, Ştefănoaioa, Ciorineşti şi Ghira. Celălalt sat,
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Cricoveni este însă mai vechi, dovadă fiind documentele care atestă existenţa
acestei localităţi sub denumirea de Cricoveni.
Denumirea veche a satului Cricoveni s-a menţinut pentru partea de sud şi
după 1887, când partea de nord va lua numele de Ghirdoveni.
Actualul I.L. Caragiale cunoscut şi sub denumirea de Haimanale, după unii
autori s-ar fi numit înainte Boboci, fiind un sat vechi, existând încă de la sfârşitul
secolului XV (1482-1495). Denumirea atestată documentar este de Mărgineni, ca
urmare a construirii pe această moşie a unei mănăstiri, de domnitorul de atunci
Vlad Călugărul (1492-1495). De fapt, istoria satului de azi I.L Caragiale fostul
Haimanale, este strâns legată de istoria Mănăstirii Mărgineni.
Denumirea de azi a fost dobândită în anul 1952 la aniversarea a 100 de ani de
la naşterea dramaturgului Ion Luca Caragiale, originar din această localitate.
c)Relieful
Din punct de vedere geomorfologic, comuna I.L. Caragiale aparţine zonei
dealurilor subcarpatice. Comuna este situată pe valea râului Cricovul Dulce, într-o
zonă depresionară, fiind împrejmuită de o zonă de dealuri, care îi asigură o
protecţie naturală intemperiilor de ordin climatic.
d)Clima
Datorită aşezării, comuna se află la adăpost de curenţii reci din nord, iar
cantitatea de precipitaţii este normală pentru regiunea în care ne aflăm.
Principalele caracteristici ale climei comunei I.L. Caragiale:
-Temperatura medie anuală: +8,5°C
-Temperatura minimă absolută a aerului: -30°C
-Temperatura maximă absolută a aerului: +40°C
-Media anuală a precipitaţiilor : 700 – 800 mm/mp.
e)Resurse primare şi secundare
-Resursele de apă
Reţeaua hidrografică principală a zonei este reprezentată de râul Cricovul
Dulce.
Reţeaua hidrografică secundară: pâraie – Racila care traversează satul Ion
Luca Caragiale, şi Neagra situat în sudul comunei (Sat Mija).
-Resursele solului
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Suprafaţa comunei I.L. Caragiale este de 6178ha, din care 254 ha intravilan
şi 5924 ha extravilan.
După destinaţie, situaţia se prezintă astfel:
-teren agricol: 2007ha, reprezentând un procent de 32,48%, clasificat astfel:
-teren arabil:
1098 ha;
-vii şi livezi:
393 ha
464 ha (din care 220ha izlaz)
-păşuni:
-fâneţe:
52 ha.
-teren neagricol: 4171ha, reprezentând un procent de 67,52%, clasificat
astfel:
157 ha
-construcţii:
-păduri:
3644 ha
-ape:
236 ha
-drumuri:
97 ha
-teren neproductiv:
37 ha.
Pădurile, păşunile şi fâneţele ocupă o suprafaţă de 4160 ha şi reprezintă circa
67% din totalul suprafeţei administrativ-teritoriale a comunei. Islazul ocupă o
suprafaţă de cca 220 ha.
Cea mai importantă resursă a solului este fondul forestier, în care predomină
pădurile de foioase, specii predominante: fagul şi stejarul.
Resursele subsolului
Încă din trecut, locuitorii de pe valea Cricovului Dulce aveau în preocuparea
lor exploatarea subsolului, acesta fiind bogat în zăcăminte de petrol şi sare.
De asemenea se exploatează nisipul, în special de pe valea Cricovului Dulce
dar şi piatra folosită în construcţii, de asemenea, piatra pentru fabricarea varului
alb.
V.2. Infrastructura
Dotarea edilitară
a)Reţeaua de drumuri şi căi ferate
Comuna I.L. Caragiale are 2 categorii de drumuri, naţionale şi judeţene.
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-Drumul Naţional 72 face legătura între cele două municipii reşedinţă de
judeţ Ploieşti şi Târgovişte;
-Drumul judeţean DJ710 – Moreni-I.L. Caragiale.
La acestea se adaugă drumurile laterale (uliţele) care sunt neasfaltate iar
multe dintre ele sunt impracticabile în perioadele cu precipitaţii abundente.
De asemenea, drumul judeţean 710 necesită o reamenajare urgentă
deoarece s-a deteriorat datorită condiţiilor meteo.
Pe teritoriul localităţii trece şi calea ferată ce face legătura între municipiile
Ploieşti şi Tîrgovişte, comuna dispunând atât de haltă CFR cât şi de gară în satul
I.L. Caragiale. Traficul feroviar este însă din ce în ce mai redus, urmare a avântului
luat în ultimii ani de transportul rutier.
b)Reţeaua de alimentare cu apă potabilă s-a realizat în anul 2005 ca urmare
a obţinerii unor fonduri externe nerambursabile prin Agenţia Sapard. Primăria are
în vedere extinderea acestei reţele ştiut fiind faptul că aceasta nu acoperă în
întregime teritoriul comunei.
c)Reţeaua de canalizare este inexistentă. Se are în vedere ca în următorii
ani să se realizeze un sistem de canalizare a apelor menajere, fiind întocmit un
studiu de fezabilitate în acest sens.
De asemenea, se vor avea în vedere amenajarea şanţurilor de scurgere a
apelor pluviale datorită faptului că în perioadele cu precipitaţii abundente se produc
pe alocuri deversări ale acestora.
d)Alimentarea cu energie electrică se face din sistemul energetic naţional
prin reţeaua de înaltă tensiune din Moreni. Punctele de transformare sunt răspândite
pe toată suprafaţa comunei, iar din acestea pleacă linii electrice de 0,4kW care
alimentează cu energie electrică consumatorii casnici şi industriali.
Nu sunt probleme deosebite legate de furnizarea energiei electrice.
e)Alimentarea cu gaze naturale s-a realizat prin investiţii ale Consiliului
Local I.L. Caragiale şi Consiliului Judeţean Dâmboviţa, lucrarea fiind începută din
anul 1994.
În prezent este acoperita cu retea de distributie aproximativ 75% din
localitate, urmand ca lucrarea să fie finalizată anii următori.
Asigurarea debitului de gaze naturale face obieczul de activitate al SC
Distrigaz Sud SA Sucursala Târgovişte, prin filiala sa din Moreni.
Prezentăm în tabelul de mai jos situaţia alimentării cu gaze naturale din
localitate:
63

Planul de dezvoltare locala al comunei I.L. Caragiale 2007-2013

Conducte de transport a
gazelor naturale (km)
Branşamente
Număr abonaţi casnici
Număr focuri la abonaţi
casnici
Număr
abonaţi
persoane
juridice
Număr
centrale
termice
montate
Sursa: SC DISTRIGAZ MORENI

2004
-

2005
-

98 buc – 482 m
108
457

18 buc – 98 m
24
97

2

-

13

18

Se constată o scădere drastică a numărului de abonaţi casnici noi în anul
2005 faţă de anul 2004, ca urmare a creşterii permanente a preţului gazelor
naturale.
A crescut însă confortul populaţiei, fiind montate şi în anul trecut un
număr semnificativ mai mare de centrale termice.
f)Locuinţele
Localitatea I.L. Caragiale are in componenţă 2148 gospodării, care cuprind
2440 de locuinţe, după cum urmează:
Locuinţe
Gospodării la case
Locuinţe la bloc

Ghirdoveni
1315
0

I.L. Caragiale
753
12

Mija
8
278

Se constată că majoritatea populatiei (peste 85%) locuieşte la case, situaţie
firească pentru aşezările rurale. Totuşi în satul I.L. Caragiale există 12 apartamente
în blocurile din centru. Pe lângă acestea, mai există apartamente în blocurile
aparţinând Penitenciarului.
În localitatea Colonia Mija majoritatea populaţiei locuieşte la bloc, multe din
aceste blocuri fiind învechite. În jurul blocurilor nu exista spaţii verzi amenajate
iar locurile de joacă pentru copii lipsesc cu desăvârşire.
Blocul de garsoniere din Colonia Mija se degradează în mod sistematic, fiind
în prezent locuit în procent de sub 50%.
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Alte date statistice privind locuinţele:
-Număr mediu persoane/locuinţă:
-Număr mediu camere/locuinţă:
-Număr mediu persoane/cameră:
-Suprafaţa locuibilă/persoană:
-Suprafaţa medie/locuinţă:

3,3
1,9
1,96
9,87 mp
29,17 mp

g)Protecţia mediului înconjurător şi managementul deşeurilor
Se ştie că de cele mai multe ori, primul lucru care se observă când intri într-o
localitate este curăţenia acesteia. Trebuie să recunoaştem însă, că în ceea ce
priveşte comuna I.L. Caragiale există loc şi de mai bine. O mare problemă cu care
se confruntă administraţia locală este lipsa de interes a populaţiei pentru
întreţinerea şanţurilor din faţa caselor, care se colmatează şi produc inundaţii.
De asemenea, depozitarea gunoaielor pe albia râului Cricovul Dulce este o
altă problemă majoră. Deşi Primăria a asigurat într-o primă fază colectarea
săptămânală a gunoiului menajer printr-un serviciu public specializat, cetăţenii au
continuat să arunce gunoaiele pe albia râului.
În prezent, colectarea gunoiului de face săptămânal de către firma SC
SUPERCOM S.A. , aceasta având încheiate contracte individuale cu cetăţenii.
V.3 Turismul
În ceea ce priveşte turismul, se constată o lipsă totală de preocupare atât a
cetăţenilor cât şi a administraţiei locale în dezvoltarea acestuia.
Chiar dacă localitatea nu reprezintă un punct de atracţie major pentru turişti,
trebuie ţinut cont totuşi de faptul că aici s-a născut unul din cei mai mari scriitori
români: Ion Luca Caragiale.
Pe teritoriul localităţii există Casa Memorială Ion Luca Caragiale, aflată sub
jurisdicţia Ministerului Culturii. Activitatea ei este însă slab promovată, chiar dacă
se află aşezată cât se poate de favorabil, pe DN 72 Ploieşti Târgovişte.
Ar fi de dorit instalarea măcar a unui indicator care să îi avertizeze pe turişti
de existenţa acestui muzeu şi, de ce nu, organizarea periodică a unor manifestări
culturale.
De asemenea, trebuie remarcat faptul că în localitate nu există nici o
pensiune, unde se pot caza peste noapte eventualii turişti.
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V.4.Învăţământul
a)Învăţământul preşcolar
În localitatea I.L. Caragiale funcţionează un număr de 4 grădiniţe cu un total
de 8 săli de clase.
Situaţia detaliată este prezentată în tabelul de mai jos:
Grădiniţa

Anul şcolar 2005-2006
Ghirdo Caragi Mija
veni 2
ale
25
60
25

Ghirdo
veni 1
40

Nr.
preşcolari
Nr.
salariaţi
Nr. cadre
didactice
Nr. săli de
clase
Nr. grupe

Anul şcolar 2006-2007
Ghirdo Ghirdo Caragi Mija
veni 1 veni 2
ale
44
26
60
20

Total
150

Total
150

2

1

4

1

8

2

1

4

1

8

2

1

3

1

7

2

1

3

1

7

2

2

3

1

8

2

2

3

1

8

2

1

3

1

7

2

1

3

1

7

Nicio grădiniţă din localitate nu are program de lucru prelungit.
b)Învăţământul primar (clasele I-VIII)
În localitatea I.L. Caragiale există 5 şcoli, din care una aparţine de
Penitenciarul Mărgineni.
Situaţia şcolilor este prezentată în tabelul de mai jos
Anul şcolar 2005-2006
Şcoala nr
Număr elevi
Total personal
salariat
Număr cadre
didactice
Număr săli de
clasă
Număr
cabinete
Număr
laboratoare
Număr săli de

Anul şcolar 2006-2007

Ghirdove
ni 1

Ghirdove
ni 2

Caragia
le 1

Caragia
le 2

Mija

Total

Ghirdove
ni 1

Ghridove
ni 2

Caragiale
1

Caragiale
2

Mija

Total

129
13

116
11

268
13

147
10

33
3

693
50

126
13

108
11

255
24

122
11

42
4

653
63

11

9

19

10

2

51

11

9

20

11

3

54

9

6

10

4

2

31

9

6

10

4

2

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

3

1

1

1

-

-

3
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sport
Număr
terenuri
de
sport
Număr
cabinete
medicale
Număr ateliere
şcoală
Rezultate
deosebite
obţinute la
olimpiade
le şcolare

Faza
judeţ
eană

Faza
naţio
nală

1

1

Neam
enajat

-

-

2

1

1

Neamena
jat

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

2

-

-

-

-

Ca rezultate deosebite ale elevilor localităţii menţionăm:

V.5 Mediul de afaceri
a)Industria şi agricultura
O componentă deosebită a dezvoltării economice locale o constituie mediul
de afaceri. Acestuia trebuie să i se acorde o atenţie deosebită pe viitor, deoarece
numai atragerea de investiţii în localitate poate determina o reală creştere
economică.
Cele mai importante ramuri economice reprezentate de agenţii economici din
comună sunt: industria metalurgică, industria lemnului şi a mobilei, construcţii,
prestări servicii.
Nu există o zonă industrială compactă, agenţii economici fiind răspândiţi în
toate satele.
La nivelul anului 2006 erau activi un număr de agenţi economici, după cum
urmează:
Tipul agentului economic
Societăţi pe acţiuni (SA)
Societăţi cu răspundere limitată (SRL)
Societăţi în nume colectiv (SNC)
Organizaţii neguvernamentale (ONG)
Asociaţii familiale (AF)
Persoane fizice autorizate (PFA)

Număr
17
31
0
1
31
42
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Situatia privind Asociatiile familiale si persoanele fizice inregistrate in anul
2006 este prezentata mai jos:
Autorizatii pentru asociatii familiale emise in 2006
Denumirea activitatii desfasurate
Magazin, comert ambulant, magazin mixt, bar,
terasa, consignatie
Fabricarea produselor pentru hrana animalelor,
morarit
Prelucrari metalice
Fabricarea produselor din lemn
Total

Numar de autorizatii emise
28
1
1
1
31

Autorizatii pentru persoanele fizice emise in anul 2006
Denumirea activitatii desfasurate
Magazin mixt, comert ambulant, vanzare
butelii
Circular pentru taiat lemne
Tamplarie, dulgherie la domiciliul clientului
Activitati de studiere a pietei, consultanta si
management
Instructor auto
Tehnica dentara
Coafura si activitati de infrumusetare
Fast food
Astrologie si spiritism
Activitati veterinare
Reparatii utilaje frigorifice
Intretinere si reparatii autovehicole
Taximetrie
Total

Numar de autorizatii emise
11
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
15
42

Din punct de vedere agricol, există pe teritoriul localităţii plantaţii de pomi
fructiferi – pruni şi meri în cea mai mare parte. În gospodăriile populaţiei sunt
plantate şi alte specii: peri, cireşi, nuci, piersici, caişi, zarzări, vişini.
Culturile vegetale sunt reprezentate de porumbul boabe, cartofi, tomate,
ardei, varză, dar şi alte legume.
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Şi în ceea ce priveşte creşterea animalelor există o veche tradiţie în zonă.
Oamenii au crescut şi cresc în gospodării în special bovine, porcine, ovine,
cabaline, păsări şi albine
Situatia certificatelor de producator eliberate in anul 2006:
Certificat de producator
Lapte, branza
Pastrama, carne, iezi
Fructe
Legume
Total

Nr. certificate eliberate
1
1
1
3
6

b)Transporturile
Transportul local este asigurat prin microbuze ale diverselor firme particulare
de transport care fac legătura între municipiul Moreni şi comuna I.L. Caragiale.
Numărul acestora a crescut în ultima perioadă datorită faptului că mijloacele de
transport în comun au dispărut în totalitate.
Pe raza localităţii sunt înscrise şi un număr de 15 taximetre particulare care
deservesc acelaşi traseu I.L. Caragiale – Moreni. O problemă deosebită o constituie
însă lipsa unui mijloc de transport între satele I.L. Caragiale şi Mija, ştiut fiind
faptul că elevii de gimnaziu din satul Mija parcurg pe jos mai bine de 2 km de-a
lungul drumului naţional 72 Ploieşti – Târgovişte pentru a ajunge la şcoala situată
în satul I.L. Caragiale.
În centrul satului I.L. Caragiale se află o staţie de taxiuri.
Pe raza localităţii nu există nici o benzinărie de unde se poate alimenta cu
carburant auto.
Situaţia mijloacelor de transport în comun din localitate este următoarea:
-persoane fizice: 742 autoturisme, 9 microbuze, 7 tractoare, 23 motociclete şi
scutere, 36 remorci;
-persoane juridice: 20 autoturisme, 8 microbuze, 11 remorci, 16 mijloace de
transport peste 12 tone.
Menţionăm că acestea sunt mijloacele de transport înregistrate la Primăria
I.L. Caragiale pentru care se plătesc impozite şi taxe legale.
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c)Poşta şi telecomunicaţiile
Serviciile poştale
Compania Naţională “Poşta Română” îşi desfăşoară activitatea într-un singur
oficiu poştal în satul I.L. Caragiale.
Telefonie fixă
Serviciile de telefonie fixă sunt furnizate de SC Romtelecom SA.
Pe teritoriul comunei I.L. Caragiale sunt aproximativ 250 de abonaţi
telefonici. Tendinţa acestora este de scădere datorită majorării succesive a
abonamentelor şi tarifelor la telefonia fixă.
Telefonie mobilă
Sunt instalate pe raza comunei releee pentru toate cele 4 reţele de telefonie
mobilă, asigurând astfel semnal foarte bun pe tot teritoriul localităţii.
Servicii internet
Serviciile internet sunt asigurate în prezent tot de SC Romtelecom SA prin
liniile telefonice (dial-up), de curând fiind implementat şi serviciul ADSL.
De asemena şi furnizorul de televiziune prin cablu SC TCM SRL Moreni a
lansa în anul 2007 serviciul de internet prin fibră optică destinat persoanelor fizice
şi juridice.
d)Mass-media
Furnizarea serviciilor de televiziune prin cablu se face în continuare de către
un singur operator, concurenţa fiind inexistentă în acest domeniu. Acesta oferă în
present 35 de programe, toate preluate de la alte televiziuni. Din anul 2007 s-au
lansat si serviciile de televiziune digitala DTH: DIGI TV, DOLCE, MAX, FOCUS,
etc…
În comună nu există un post local de radio sau televiziune care să prezinte
locuitorilor aspecte din viaţa localităţii.
În privinţa posturilor de radio se menţionează că pe raza comunei se
recepţionează în condiţii bune posturile Radiodifuziunii Române, cât şi cîteva
posturi private.
Există un singur chioşc de difuzare a presei situat în satul I.L. Caragiale.

70

Planul de dezvoltare locala al comunei I.L. Caragiale 2007-2013

V.6 Activităţile cultural-artistice, sportive şi de agrement
a)Cultura
Activitatea culturală este întreţinută în special de Biblioteca comunală Ion
Luca Caragiale, înfiinţată în anul 1940. Biblioteca are în colecţiile sale un număr de
9200 de volume structurate pe diverse domenii tematice şi organizate conform
clasificării zecimale universale.
O preocupare constantă a Bibliotecii I.L. Caragiale este aceea de atragere la
lectură a unui număr cât mai mare de utilizatori de diferite vârste şi profesii.
Biblioteca înscrie anual circa 400 de utilizatori şi difuzează peste 5000 de
volume, majoritatea utilizatorilor fiind elevi şi studenţi.
Totuşi, biblioteca funcţionează într-un spaţiu impropriu desfăşurării
activităţii, lipsind o sală de lectură pentru cititori, iar personalul bibliotecii este
constituit dintr-un singur angajat.
Pe raza comunei există şi două cămine culturale care însă nu mai
funcţionează, destul de degradate.
b)Sportul şi activităţile de agrement
În comuna I.L. Caragiale funcţionează o echipă de fotbal amator, susţinută în
principal de Consiliul Local.
Nu există o sală de sport la care să aibă acces toţi locuitorii comunei. Există 3
săli de sport amenajate în incinta şcolilor din localitate, dotate modest, asigurând
strictul necesar desfăşurării activităţii elevilor.
V.7 Resurse umane
a)Situaţia demografică
Numărul locuitorilor judeţului Dâmboviţa era la 01.01.2005 de 537910
persoane, iar a comunei I.L. Caragiale de 7105 persoane.
Procentul din populaţie reprezentat de populaţia feminină era de 51.87% iar
cel reprezentat de populaţia masculină de 48.13%.
În ceea ce priveşte structura etnică a comunei I.L. Caragiale se constată că
românii reprezintă un procent covârşitor (peste 80%), alături de care mai întâlnim
rromi.
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În ceea ce priveste situatia rromilor, prezentăm următoarea statistică, pentru a
evalua starea actuala a acestora:
-Nr. de persoane de etnie rromă:
aprox. 1500
-Comunităţi compacte de rromi: sunt aplasate în toate cele 3 sate,
menţionăm ca prin comunităţi compacte de rromi am luat în calcul cele formate din
cel puţin 10 gospodării:
Numele
comunităţii
I.L. CARAGIALE
Caracteristici
Amplasarea

GHIRDOVENI

Sat I.L. Caragiale, str. Ghirdoveni,
Furtuna
Principală
de 4km
2 km

Distanţa
faţă
Primărie (km aprox)
Distanţa faţă de cel
mai apropiat spital
Distanţa faţă de cea
mai apropiata şcoală
Nr. aproximativ de
gospodării conectate
la
o
sursă
de
electricitate
Nr.aproximativ
de
gospodării care iau
apă de la o fântână
comuna
Nr.
aprox.
de
gospodării
având
fântână
cu
apă
potabilă în curte
Nr.
aprox.
de
gospoării cu instalaţie
de apă potabilă în casă
Procent de persoane
analfabete,
având
peste 16 ani
Procent de familii care
primesc venitul minim
garantat (VMG)
Cea mai frecventa
sursa de venit a
gospodăriilor
din
comunitate

MIJA
str. Sat Colonia Mija
5 km

10 km

7 km

12 km

1 km

1 km

1 km

200

20

25

100

10

-

90

10

-

10

-

25

3%

-

3%

60%

25%

40%

Ajutor social, munci Munci
ocazionale, Munci
ocazionale,
ocazionale
ajutor social
ajutor social
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În urma analizei comparative a activităţii înregistrate la Biroul stării civile
din localitate pe anii 2004-2005 se constată următoarele aspecte:
ACTIVITATEA
Număr acte stare civilă înregistrate, din care:
-acte naştere
-căsătorii
-decese
Număr certificate stare civilă eliberate (inclusiv
duplicate), din care:
-certificate de naştere
-căsătorii
-decese
Livrete de familie eliberate
Număr sesizări pentru deschiderea procedurii
succesorale
Sentinţe divorţ operate

2004
124
2
35
87
161

2005
121
4
27
90
151

21
49
91
324
90

21
40
90
76
73

12

17

Facem precizarea că sunt înregistrate la Biroul Stării civile de la Primăria I.L.
Caragiale numai actele de naştere pentru nou-născuţii care s-au născut pe raza
comunei (nu şi cei născuţi la maternităţile din oraş), respectiv persoanele decedate
în localitate (nu şi cei decedaţi pe raza altor localităţi).
Cultele
Pe teritoriul comunei există persoane aparţinând cultului creştin-ortodox în
proporţie majoritară (aprox. 97%) , cultului evangelic, adventist de ziua a 7-a,
penticostal.
Lăcaşele de cult de care dispune comuna sunt 3 biserici ortodoxe (2 în satul
Ghirdoveni şi 1 în satul I.L. Caragiale).
b)Populaţia ocupată şi şomajul
Totalul populaţiei stabile din grupa de vârstă 18-60 de ani era la nivelul
comunei I.L. Caragiale în anul 2004 de 5468 persoane.
Numărul salariaţilor la nivelul anului 2005 era de 3512 persoane. În ceea ce
priveşte situatia şomerilor aceasta este prezentată mai jos:
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Situaţia şomerilor după categorii:
Categoria
Someri indemnizati
Şomeri neindemnizaţi
Muncitori necalificaţi
Studii medii
Studii superioare
Total

Număr şomeri
76
286
333
24
5
362

Din care femei
39
98
121
13
3
137

Situaţia şomerilor pe categorii de vârstă:
Categoria de varsta
18-30 ani
30-50 ani
Peste 50 ani
Total

Număr şomeri
Din care femei
86
29
222
88
54
20
362
137
Conform situatiei oferita de AJOFM Dambovita la data de 25.04.2007

Rata şomajului la nivelul localităţii este de 8,13%, calculată ca pondere a
şomerilor înregistraţi în totalul populaţiei stabile cu grupa de vârsta între 18-60 de
ani.
Comparând cu media la nivel de judeţ, de 7,41%, se constată o rată a
şomajului mai ridicată în comună, datorită faptului că principalele unităţi
economice ce ofereau locuri de muncă (Uzina Mecanică Mija, IMUT SA Moreni,
Automecanica Moreni,etc…) au fost restructurate.
În cursul anului 2006, Primăria I.L. Caragiale, în urma convenţiilor încheiate
cu AJOFM Dâmboviţa, a oferit locuri de muncă pe perioadă determinată pentru 50
de persoane.
c)Situaţia pensionarilor
Comuna I.L. Caragiale are un numar total de 1871 pensionari, reprezentand
un procent de 26,33% din numarul total al locuitorilor. De asemenea sunt
inregistrati si 90 pensionari CAP.
In tabelul de mai jos se prezinta situatia pensionarilor pe categorii de pensii:
-pensionari limita de varsta: 1056
-pensionari invaliditate:
570
-pensii de urmas:
245
d)Asistenţa medicală şi protecţia socială
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Asistenţa medicală
Asistenţa medicală primară este asigurată de 2 medici de familie, unul în
satul Ghirdoveni iar celălalt în satul I.L. Caragiale. În satul Colonia Mija a fost
înfiinţat în urma unui proiect PHARE un centru medico-social dotat modern în care
îşi desfăşoară activitatea un asistent medical.
În comună funcţionează o singură farmacie, situată în satul Ghirdoveni, care
oferă medicamente în regim compensat.
Protecţia socială
Protecţia socială este desfăşurată prin intermediul Serviciului Public de
Asistenţă Socială din cadrul Primăriei I.L. Caragiale, care se află în curs de
acreditare.
În anul 2006 au beneficiat de venitul minim garantat un număr de 247 de
familii (aproximativ 870 persoane).
Sunt înregistrate la Serviciul Public de Asistenţă Socială un număr de 38 de
persoane cu handicap grav, din care 10 sub 18 ani. Acestea au angajaţi asistenţi
personali, plătiţi de către Primăria I.L. Caragiale (11 asistenţi), 27 de bolnavi
primind indemnizaţie de handicap.
Situatia persoanelor cu handicap din localitate este urmatoarea:
-persoane cu handicap grav cu insotitor:
38
-persoane cu handicap grav fara asistent personal: 4
-persoane cu handicap grav cu indemnizaţie însoţitor: 3
-persoane cu handicap accentuat:
77
-persoane cu handicap mediu
5.

V.8 Ordinea publică şi protecţia civilă
Ordinea publică
În comuna I.L. Caragiale există un singur post de poliţie situat în satul I.L.
Caragiale, care deserveşte cele 3 sate componente ale comunei. Responsabilitatea
pentru controlul criminalităţii pe raza comunei revine exclusiv şefului de post
Poliţie I.L. Caragiale.
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Nu au fost ientificate grupări cu preocupări infracţionale, şi de asemenea, nu
au fost înregistrate evenimente interetnice majore, interconfesionale, sau de altă
natură.
Au fost desfăşurate diferite activităţi de informare a elevilor din clasele
primare şi gimnaziale privind modul de circulaţie pe drumurile publice şi de bună
conduită.
Protecţia civilă
Au fost întocmite documentele operative ale Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei I.L. Caragiale şi anume: dispoziţia cu lista
persoanelor care fac parte din Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi tabelul
cu persoanele care fac parte din Centrul Operativ, Regulamentul Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă precum şi alte documente prevăzute de legislaţia în
vigoare.
Factorii de risc identificaţi ls nivelul comunei I.L. Caragiale sunt:
-Cutremurele de pământ
-Alunecările de teren
-Inundaţii datorate râului Cricov şi pâraielor afluente de pe raza comunei;
-Înzăpezirile
-Incendii, incendiile de pădure
-Accidente nucleare şi căderi de corpuri cosmice
-Accidente chimice
-Accidente rutiere şi feroviare, muniţii neexplodate.
Supravegherea zonelor de risc se realizează cu ajutorul agenţilor economici
din localitate. Avertizarea populaţiei se face cu ajutorul unei sirene electrice
instalată la sediul Primăriei I.L. Caragiale.
Nu exista aparat de radiotransmisie, de asemenea, în cazuri de situaţii de
urgenţă nu sunt disponibile adăposturi de protecţie civilă, nu există măşti de
protecţie, echipamente de protecţie.
Există întocmit planul de pază şi apărare a punctului de conducere executată
prin grija poliţiei si a personalului de pază de la nivelul comunei.
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V.9 Administraţia publică locală
Componenţă
Consiliul local al comunei I.L. Caragiale este format din 15 consilieri din 5
partide.
În anul 2006, în cadrul Primăriei I.L. Caragiale şi-au desfăşurat activitatea 35
de persoane, din care 13 funcţionari publici, 20 de persoane cu contract individual
de muncă, 2 demnitari (primarul şi viceprimarul).
Structura aparatului pe compartimente este următoarea:
Compartimentul contabilitate şi resurse umane
2 persoane.
Activităţi desfăşurate : evidenta contabilă, situaţii trimestriale şi anuale,
salarizare, evidenţa salariaţilor, achiziţii publice.
3 persoane
Compartimentul Taxe şi impozite
Activităţi desfăşurate: impozite şi taxe; executare silită.
3 persoane
Urbanism, cadastru şi registrul agricol
Activităţi desfăşurate: cadastru funciar, fond funciar, autorizaţii de
construcţie-demolare; registrul agricol.
Compartimentul asistenţa socială
5 persoane
Activităţi desfăşurate: aplicarea Legii 416-2001, monitorizarea persoanelor
cu handicap din localitate, evidenta alocatiilor privind nou-nascuţii.
În anul 2006 a funcţionat şi serviciul public de salubritate, cu un număr de 5
angajaţi, în prezent acesta fiind desfiinţat.
Bugetul local
Primăria I.L. Caragiale, ca ordonator principal de credite a asigurat
finanţarea următoarelor instituţii:
Şcoli şi grădiniţe (în număr de 5)
Biblioteca comunală, monumente, muzeu, sport
Asistenţă socială
Salubritate, protecţia mediului

1899504 lei
26981 lei
810961 lei
72063 lei.

De asemenea, pentru lucrările de investiţii au fost alocate 395510 lei pentru
alimentarea cu gaze. Reţeaua de alimentare cu apă potabilă, finalizată în anul 2006
a fost realizată din fonduri SAPARD, suma totală a investiţiei fiind de 2707000 lei.
Execuţia bugetului local pe anul 2006 este prezentată în tabelul de mai jos.
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DENUMIRE INDICATORI
VENITURI
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate de consiliul judeţean pentru
echilibrarea bugetelor locale
Alte impozite pe venit, profit, si castiguri
din capital
Impozit pe cladiri
Impozit pe terenuri
Impozit pe teren extravilan
Taxe judiciare de timbru
Alte impozite şi taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Taxa asupra mijloacelor de transport
Venituri din proprietate
Restituiri din finantarea bugetara a anilor
precedenti
Venituri din concesiuni si inchirieri
Taxe extrajudiciare de timbru
Venituri din amenzi
Alte venituri
TOTAL CHELTUIELI
Autoritati publice si actiuni externe
Invatamant
-din care prescolar
-primar
-profesional
Cultura, recreere, religie
-din care biblioteca comunala
-muzee
-consolidarea monumantelor
-sport
Asigurari si asistenta sociala
-din care asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati
-ajutor social
-alte cheltuieli in domeniul asistentei
sociale
Locuinte, servicii, dezvoltare
-din care alimentare cu apă
-iluminat public
-alimentare cu gaze naturale
-alte servicii in domeniul locuintelor,

PREVEDERI 2006
5035570
1074040
140000

REALIZARI 2006
4066039
826699
140000

306

306

250000
200000
31420
20000
50000
3034000
70000
2000
3282

106569
109377
13715
18509
63613
2691278
33396
6437
3282

2000
20000
60000
110000
5035570
896340
2165000
267000
1857000
41000
74130
40730
6900
2500
9000
1006000
225000

3155
14050
17661
34869
4065993
575209
1899584
172963
1699547
27074
26981
19669
1063
370
5879
810961
176862

762000
19000

621905
12194

643100
68100
140000
415000
20000

545352
22952
127462
393510
1428
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dezvoltarii comunale
Protecţia mediului
-din care salubritate
-canalizarea şi tratarea apelor reziduale
Transporturi
-din care străzi
EXCEDENT

104000
76000
28000
60000
60000
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45883
26180
55276
55276
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VI. ANALIZA SWOT COMUNA I.L. CARAGIALE
1. Aşezarea geografică şi cadrul natural
Puncte tari

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Puncte
slabe

•

•
•

•
•

•

Aşezarea favorabila la jumătatea distanţei dintre două mari oraşe
Târgovişte şi Ploieşti şi în imediata vecinătate a municipiului
Moreni
Reteaua de drumuri nationale si judetene de o calitate acceptabila,
calea ferata,
Retelele de elecricitate, de telefonie fixa si mobila, de internet si
cablu tv care acopera intreaga comuna
Retea de apă şi gaze
Peisajul natural pitoresc specific dealurilor piemontane, cu păduri
de foioase, reţea hidrografică bogată
Reper cultural inestimabil – aici s-a născut marele scriitor I.L.
Caragiale, pe teritoriul comunei se află Casa Memorială Ion Luca
Caragiale
Resursele naturale : lemn, pajistile, livezile, terenurile agricole
Climă continentală moderată
Rezervă de teren pentru amenajări ulterioare de platforme
agroturistice si mic industriale
Amplasarea geografică favorabilă a localităţii într-o zonă ferită de
inundaţii excesive şi alunecări de teren
Relief în majoritate deluros cu suprafete agricole farimitate ceea ce
nu permite formarea de mari exploatatii agricole susceptibile de a fi
exploatate cu mijloace moderne
Drumurile de acces inspre terenurile agricole sunt in stare precara
Raul Cricov este neamenajat si neecologizat, el se prezinta ca un
focar de infectie intrucit cetatenii arunca gunoaiele menajere pe
albia acestuia
Lipsa retea de canalizare
Aspectul optic al comunei lasa de dorit atit in ceea ce priveste
spatiul public cit si pe cel privat, cetatenii nu au inca o cultura a
frumosului ca necesitate in mediul ambiant
Lipsa unei strategii din partea administraţiei locale care sa atragă
mediul de afaceri spre a investi în comună, lipsa facilităţilor
acordate investitorilor
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Oportunităţi

•
•

•
•

Ameninţări

•
•
•
•
•

Programe ale autorităţilor judeţene şi centrale destinate mediului
rural
Accesarea de fonduri de la Guvernul României pentru a demara
lucrarea de investiţii pentru canalizare, stiut fiind că există studiul
de fezabilitate intocmit
Promovarea localităţii prin pliante şi Internet
Proiecte de dezvoltare ce pot fi derulate cu finantare de la U E si
Guvernul Romaniei
Poluarea albiei raului si paraurilor din comuna
Defrisarea abuziva si necontrolata
Expansiunea urbanistica necontrolata
Rata şomajului ridicată, lipsa locurilor de muncă
Comunitate mare de romi cu modeste posibilităţi materiale

2. Populaţia şi resursele umane
Puncte tari

•
•

•
•

•

Nivel relativ ridicat al gradului de calificare în anumite domenii
Media de varsta, spre deosebire de alte asezari rurale, este mult mai
scazuta, cauzata in linii mari de doua motive : data fiind existenţa
I .M Mija pe raza localităţii unde cetatenii au lucrat in perioada
comunista ei au locuit in continuare in comuna, mentinindu si
astfel si gospodaria de subzistenta, de asemenea populatia de etnie
rroma a avut o evolutie demografica ridicata
Existenta in zona a unor persoane care au avut succes in afaceri
poate deveni exemplara si pentru ceilalti cetateni
Cetatenii din comuna manifesta o buna mobilitate si adaptabilitate
pe piata muncii, dupa disponibilizarile masive din « marea
industrie » ei au gasit solutii de castigare a existentei recalificindu
se in alte meserii sau dezvoltind activitati pe cont propriu, altii, in
special tineri, au ales sa lucreze in strainatate
Existenţa unor specialişti în domenii variate de activitate
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Puncte
slabe

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

Nu exista o cultura a spiritului civic, a sentimentului ca spatiul
public este al tuturor si nu al nimanui, de asemenea capacitatea
cetatenilor de a se asocia in vederea realizarii de activitati lucrative
si voluntare de interes public sunt reduse
Se constata o anumita rezerva a cetatenilor in a incerca ei insisi sa
gaseasca solutii la problemele de ordin gospodaresc si edilitar si
asteapta ca totul sa se rezolve de la primarie
Climatul economic instabil si accesul limitat la informatie legata
de posibilitatea accesarii de consultanta si credite pentru inceperea
unei activitati lucrative pe cont propriu face ca multi dintre
cetatenii comunei sa ezite in a demara o afacere familiala
Mentalitatea populaţiei faţă de schimbare în general şi reconversie
profesională în special este rigida si conservatoare
Indepartarea de biserica a multora dintre concetateni, constatam ca
biserica nu se implica suficient pentru atragerea acestora catre
credinta,
Constatam o legatura comunicationala precara intre scoala si
comunitate, fapt dovedit si de migrarea copiilor spre scolile din
Moreni, in ciuda faptului ca la scolile din I.L. Caragiale sunt atit
profesori instruiti cit si conditii de invatamint decente.
Actualmente in comuna nu exista nici un grup sau ansamblu
folcloric, nici o asociatie care sa sprijne asociativitatea in vederea
desfasurarii de activitati culturale si comunitare
Tinerii din comuna nu mai au nici o modalitate de a si petrece
timpul liber, de a se distra si instrui, caminul cultural fiind
abandonat.
Accesul limitat la informare si formare profesionala
Somajul are o cota ingrijoratoare, in special in randul tinerilor,
descurajati de posibilitatile limitate de angajare si atunci cind ele
exista siguranta locului de munca este precara iar salariile mici.
Neincrederea in justitie si in organele abiltate sa mentina ordinea si
paza proprietatilor genereaza un climat tensionat
In satul I.L. Caragiale, locuit si de populatie de etnie rroma ( in nr
de 1500 pers) se constata ca standardul de viata este deosebit de
redus, ca nivelul educational se regaseste sub limita alfabetizarii, in
ciuda faptului ca majoritatea cetatenilor din acest sat poseda acte
doveditoare pentru studiile lor de minim 8clase, de asemenea
accesul acestora la servicii elementare de asistenta medicala si de
informare sunt deosebit de limitate.
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•

•
•
•
•

Oportunităţi

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

Nivelul educatiei in satul de rromi este in continuare deosebit de
precar, desi in aceasta comunitate exista scoli amenajate decent si
cu cadre didactice pregatite
Numarul ridicat al consumatorilor de alcool
Cultura ecologica a cetatenilor comunei este precara
Cultura manageriala a intreprinzatorilor se rezuma la vocatie si
empirism
Promovarea resurselor umane ale comunei este precara

Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă
Existenţa unor programe de finanţare guvernamentale pentru
reconversie profesională
Dezvoltarea in comuna a unor platforme mic industriale si
agroturistice este in ocurenta cu forta de munca de care comuna
noastra dispune in abundenta si cu resursele naturale existente
Dezvoltarea in comuna a unui Centru de Resurse activ care sa se
ocupe de reconversia profesionala, de calificarea si plasarea fortei
de munca , de informare si promovare a initiativelor cetatenilor
Revigorarea caminului cultural satesc
Proiecte de implicare a bisericii si scolii in activitati comunitare, de
imbunatatire a comunicarii intre membrii comunitatii si de
integrare a lor in ritmul cultural, economic si social
Proicte de implicare a cadrelor didactice in atragerea copiilor spre
scolile din comuna si a parintilor acestora catre activitati voluntare
de imbunatarire a bazei materiale a scolilor
Proiecte de implicare a agentilor economici in viata comunitatii, de
sprijinire a activitatilor de ordin edilitar, cultural, ecologic, educativ
Proiecte de natura a imbunatati comunicarea intre membrii
comunitatilor, de a ameliora comunicarea intre acestia si aparatul
administrativ, dintre acestia si organizatiile implicate in dezvoltarea
comunitara, banci care se ocupa de credite in agricultura, agentii de
ocupare a fortei de munca
Dezvoltarea unor centre sociale sau centre de zi pentru asistati
sociali si copii defavorizati
Dezvoltarea unor activitati de incurajare si promovare a
mestesugurilor traditionale, a tesatoriilor de covoare, a straielor
populare, a lucrului lemnului, a impletirurilor din nuiele
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•

•
•

•
•
•

•

Ameninţări

•
•
•
•

•

•

•

•

Stimularea asociatiilor de tip ONG care si propun sa participe la
dezvoltarea comunitara la promovarea spiritului cetatenesc, a
educatiei ecologice
Parteneriate inter comunale/interzonale
Manifestari ciclice de tip « ziua comunei » , concursuri de tip cea
mai frumoasa strada sau cea mai frumoasa gospodarie, sau cel mai
promitator tanar intreprinzator, festivaluri folclorice, targuri,
participari la expozitii
Manifestari legate de drepturile omului, de viata de familie, legate
de drepturile femeilor si ale copiilor
Programe de informare in problematica integrarii in UE
Consolidarea comunicarii intre cetatean si actorii conducerii
locale, primarie, consiliu local, politie, agentia nationala de plati,
serviciul de cadastru, activitati de informare si instruire
Stimularea infiintarii de ansambluri folclorice, grupuri de
mestesugari traditionali care sa participe la festivaluri
Creşterea şomajului în rândul tinerilor
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei
muncii şi economiei locale datorită fiscalităţii ridicate
Cresterea numarului celor care aleg sa paraseasca comuna pentru a
lucra
Lipsa locurilor de munca si neincrederea in eficienta justitiei aduce
riscul unei evolutii alarmante a fenomenului infractional in special
in randul tinerilor
Lipsa de informare a cetatenilor in problematica integrarii in UE
atrage reactii si temeri nejustificate de ex : “vom mai avea voie cu
carutele trase de cai dupa anul 2007?” sau « vom mai putea creste
si taia porci in gospodarie ? »
Climatul economic incert face ca buna parte din cetateni sa se
angajeze, cu sau fara acte, pe salarii modice la intreprinzatori
obscuri care i concediaza fara preaviz, asta pentru ca cetatenii nu si
cunosc drepturile si nu au posibilitatea in cele mai dese cazuri
financiara sa si apere drepturile
Lipsurile financiare si necunoasterea legislatiei familiei sunt cauza
multor abuzuri in familiile in special defavorizate, abandonuri de
copii
Lipsa unui Planning Familial face ca familiile defavorizate sa aiba
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•

•

mai multi copii decit isi doresc, carora nu au apoi posibilitatea sa le
asigure un viitor
Fenomenul generic denumit « globalizare » poate fi de natura a
degenera identitatea noastra locala, astfel se impun activitati de
natura a o promova cu mijloace specifice
Existenţa mentalităţii comunităţii de genul « Ce ne trebuie nouă
Cămin cultural ? sau La ce ne foloseşte o zi a comunei ? » pornita
chiar de la reprezentanţii Administraţiei Locale.

3. Infrastructură
Puncte tari

•
•
•
•

Puncte
slabe

•
•
•
•
•
•

Oportunităţi

•

•
•
•

Existenţa cailor de acces rutiere si feroviare
Existenţa unei retele de apa, gaze,telefonie, cablu tv , internet
Apropierea de centrele urbane si buna comunicare cu acestea
In comuna exista deja un numar important de utilizatori de
computere personale

Starea tehnică necorespunzătoare a reţelei rutiere
Reţeaua de canalizare lipseste cu desavarsire
In comuna nu exista o reprezentare a serviciilor deconcentrate
nationale-ex Agentia Nationala de Plati
Străzile laterale neasfaltate conduce la accesul dificil în perioadele
ploioase sau iarna
Drumurile de accces catre suprafetele agricole si catre paduri sunt
precare
Nu sunt amenajate santurile de scurgere a apelor pluviale, adeseori
apa intrand in gospodariile oamenilor neavand unde se scurge

Programe comunitare ale Uniunii Europene pentru sprijinirea
dezvoltării infrastructurii în mediul rural: SAPARD, ISPA ,
Fondurile Strucrurale
Programe guvernamentale pentru încurajarea iniţiativelor locale
Programe de modernizare a infrastructurii rutiere
Valorificarea resurselor de materiale de construcţii din comună
pentru reducerea costurilor de infrastructură

85

Planul de dezvoltare locala al comunei I.L. Caragiale 2007-2013

•

•

•

Ameninţări

•

•
•
•

Dezvoltarea unui serviciu propriu de distributie al apei potabile, de
colectare a deseurilor menajere, de gospodarire locala si de
dezvoltare comunala
Program de constientizare a cetatenilor in problematica
voluntariatului pentru imbunatatirea spatiului comun, atragerea de
investitori care sa dezvolte comuna
Aducerea la zi a planurilor urbanistice ale comunei si extinderea
spatiului destinat constructiilor pentru a deschide posibilitatea
tinerilor sa si construiasca locuinte si a intreprinzatorilor sa si
infiinteze puncte de productie
Orientarea programelor europene şi guvernamentale spre alte zone
considerate prioritare, stiut este ca fondurile structurale se vor
orienta în special către zone cu potenţial turistic ridicat
Scăderea interesului investitorilor pentru comună datorită
infrastructurii fizice neadecvate
O dezvoltare incoerenta din punct de vedere urbanistic va fi de
natura a deteriora spatiul locuit si specificul local
Daca nu “prindem trenul” acum cu finantarile UE vom fi nevoiti sa
ne resemnam cu statutul de rurali de secol 19. Lipsa strategiei de
dezvoltare de până acum precum şi interesul scăzut al
reprezentanţilor administraţiei locale a dus la pierderea multor
oportunităţi de dezvoltare.

4. Economia
Puncte tari

•
•

•
•
•
•

Tradiţii locale în creşterea animalelor, în special a vitelor
Existenţa a numeroase societăţi comerciale şi persoane fizice
autorizate cu activitate în zonă ex Fabrica de Mobilă care aduc
venituri prin impozite la bugetul local si utilizeaza forta de munca
din zona, dar intareste credibilitatea comunei ca spatiu favorabil
investitiilor
Existenta in zona a citorva mici investitori industriali de success
Existenta terenurilor din extravilan aproape de caile de comunicatii
si de utilitati suceptibile de a fi transformate in spatiu de productie
Existenta pietei de desfacere reprezentata prin orasele din apropiere
Experienta profesionala si in management a numerosilor cetateni ai
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comunei
Puncte
slabe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oportunităţi

•
•
•
•

•
•
•
•

Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine
aproape inexistente
Infrastructura necorespunzătoare ,absenţa canalizării, care frânează
apariţia dotărilor turistice
Echipamente şi tehnologii învechite
Parcelarea terenului - productivitate scăzută (suprafeţele agricole
nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat)
Predominanta gospodariilor de subzistenta, cu terenuri fragmentate
si mijloace de productie de secol 19, nerentabile si neecologice
Lipsa unui sistem de valorificare al produselor agricole
Lipsa unor subventii consistente din partea statului pentru
productia agricola
Predominanta micilor culturi, necunoasterea normelor de
exploatare judidioasa si ecologica a suprafetelor de teren
Scăderea producţiilor medii la aproape toate culturile
Lipsa unei educatii manageriale si a unei surse de informare in
gestiunea afacerilor
Lipsa unui centru de formare profesionala adaptat cerintelor pietii
Lipsa unui targ sau a unei expozitii comunale in care producatorii
sa si afiseze produsele
Reconversia unor capacităţi, în special agricole, spre arii de
productivitate adaptate condiţiilor locale
Utilizarea programelor de finanţare a UE şi autorităţilor
Extinderea colaborării cu organizaţii neguvernamentale care au
capacitatea să atragă fonduri extrabugetare
Incurajarea liberei initiative in domeniul IMM si al agroturismului
prin mijloace concrete venite atit din partea administratiei publice
cit si din partea organismelor non guvernamentale sprijinite de
aceasta
Program care sa vizeze atragerea de investitori interesati sa
dezvolte in zona activitati lucrative industriale sau turistice
Dezvoltarea unui sistem comunitar de promovare a
intreprinzatorilor locali
Dezvoltarea unui centru de pregatire profesionala
Facilitarea accesului public la mijloace de informare internet/ presa
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/ comunicari./ consultanta
Ameninţări

•
•
•
•

•

Lipsa de receptivitate şi flexibilitate la cerinţele pieţei care
determină decalaje economice mari, greu de recuperat
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei
muncii şi economiei locale datorită fiscalităţii ridicate
Migratia fortei de munca spre zone mai bine dezvoltate economic
Ruralizarea excesiva exprimata prin reducerea surselor de venit la
exploatarea unei gospodarii de subzistenta sau la taiatul lemnelor
din padure
Aparitia unor intreprinzatori-exploatatori care angajeaza forta de
munca la negru sau cu contracte de munca suspecte, care nu
garanteaza drepturile angajatului poate fi de natura a descuraja
aceasta forma de angajament in special in randul tinerilor cu
educatie precara ce nu au avut niciodata sansa de a lucra « legal » .
Aceasta este de natura a i reintoarce pe acestia la o perspectiva
asupra vietii deosebit de limitata in care ei lucreaza cu ziua pe unde
pot, asfel putind macar sa isi hraneasca familia in ziua imediat
urmatoare.

4.1 Turism
Puncte tari

•
•
•

Puncte
slabe

•
•
•
•

Potenţial turistic cultural deosebit, existenţa Casei Memoriale I.L.
Caragiale
Aşezarea geografică propice dezvoltării serviciilor, în special a
celor turistice
Asezarea comunei de a lungul drumului national care leaga orasul
Targovişte de Ploieşti
Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine
aproape inexistente
Pregătire profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor
turistice
Lipsa unei infrastructuri complete necesara dezvoltarii activitatilor
de turism
Lipsa unei culturi manageriale pe sectorul pensiunilor agroturistice
si al serviciilor conexe de recreere, restaurante, educatie ecologica
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•
•
•

Oportunităţi

•
•
•
•
•
•
•

Ameninţări

•
•
•
•

Aspectul optic insalubru al numeroaselor zone ale comunei
Lipsa tomberoanelor de gunoi sau acolo unde acestea exista ele
sunt in permanente pline pina la refuz
Lipsa indicatoarelor turistice si a panourilor care sa prezinte
obiectivele din comuna

Punerea în valoare a bogatului patrimoniu cultural şi istoric al
comunei
Utilizarea programelor de finanţare a UE şi autorităţilor
Extinderea colaborării cu organizaţii neguvernamentale care au
capacitatea să atragă fonduri extrabugetare
Relansarea activitatilor Caminului Cultural satesc
Implicarea copiilor si a tinerilor in activitati culturale si ecologice
Dezvoltarea unui serviciu public de politie comunitara al primariei
Realizarea de contacte de infratire si colaborare cu alte comune din
tara si din UE
Fiscalitatea şi birocraţia
Reducerea sau eliminarea unor facilităţi
Orientarea spre alte zone de interes
Concurenta zonelor limitrofe care poate deveni totodata un factor
de motivare pentru noi sa ne dezvoltam

5. Mediul înconjurător
Puncte tari

•
•

Puncte
slabe

•
•
•

•

Existenţa pe teritoriul comunei a suprafeţelor silvice considerabile
Comparativ cu alte comune avem o infrastura stradala decenta

Suprafeţe defrişate nasc eroziuni de sol si inundatii
Raurile si paraurile sunt neamenajate
Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării,
refolosirii, recuperării sau valorificării lor, lipsa unei rampe
ecologice de depozitare a acesteia
Nu există o rampă ecologică în apropiere care să deservească şi
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•
•

Oportunităţi

•
•

•

•
•

Ameninţări

•
•
•
•
•
•

comuna
Educaţia ecologică este superficială
Primaria nu dispune de utilaje necesare amenajarilor funciare ex. –
un buldoescavator
Utilizarea programelor UE destinate reabilitării condiţiilor de
mediu din mediul rural
Extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor
neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune de educaţie
ecologică
Elaborarea unor proiecte de amenajare ecologica a unor parcuri de
agreement in zona Achizitia la primarie de echipamente specifice
amenajarilor funciare
Proiecte de infrumusetare a satelor, implicare a cetatenilor in
mentinerea si imbunatatirea aspectului optic al comunei
Amenajarea completa a raului si paraurilor
Extinderea eroziunii solului cu consecinţe grave pe termen lung
dacă nu se intervine la timp
Exploatarea fără nici un control a pădurilor va avea urmări asupra
dezvoltării durabile
Extinderea activitatilor mic industriale in vatra satelor
Poluarea raurilor si paraurilor
Deversarea apelor uzate menajere in panza freatica
Poluarea accentuate a raurilor si paraurilor deterioreaza atit optic
albiile cit si conditiile de viata pentru fauna acvatica si pentru
animalele domestice, care in buna masura se adapa din acestea
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VII.STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI
I.L. CARAGIALE 2007-2013

Viziunea strategică: Comuna I.L. Caragiale, o comuna prospera,
curata, cu locuitori si oameni de afaceri multumiti.
Obiectivul general: Comuna I.L.Caragiale – centru economic şi
cultural recunoscut la nivel regional.
Obiective specifice:
1.Îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor prin modernizarea infrastructurii,
dezvoltarea asistenţei sociale, sprijinirea culturii
2.Cresterea gradului de atractivitate al comunei pentru investitori
3.Valorificarea potentialului turistic
 Principii care stau la baza dezvoltării localităţii:
- Dezvoltare durabilă – se va urmări asigurarea durabilităţii tuturor
proiectelor, prin crearea încă din faza de concepţie a condiţiilor necesare
pentru aceasta
- Egalitate de şanse – prin toate proiectele se va urmări să se acorde
un sprijin categoriilor defavorizate.
 Priorităţi în dezvoltarea locală durabilă:
– Îmbunătăţirea infrastructurii locale
– Sprijinirea dezvoltării economice, sociale şi culturale
– Dezvoltarea resurselor umane
– Dezvoltarea turismului.
PRIORITĂŢI:
PRIORITATEA 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII LOCALE
PRIORITATEA 2: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
PRIORITATEA 3: SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE,
SOCIALE ŞI CULTURALE
PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA TURISMULUI.
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PRIORITATEA
LOCALE

1

–

ÎMBUNĂTĂŢIREA

INFRASTRUCTURII

Măsura 1 – Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare
Obiective:
1)Realizarea sistemului de canalizare apă menajeră
Stadiu: Studiu de fezabilitate, termen: scurt
2)Extinderea reţelei de apă potabilă în zonele unde acesasta nu
există
Stadiu: Idee, termen: scurt
3)Amenajarea şanţurilor de scurgere a apei pluviale
Stadiu: Idee, termen mediu
Măsura 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
Obiective:
1)Modernizarea DJ 710 Moreni – I.L. Caragiale, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Dâmboviţa
Stadiu: Idee, termen mediu
2)Asfaltarea străzilor laterale
Stadiu: Idee, termen lung
3)Amenajarea de noi căi de acces pentru atelaje cu tractiune
animala şi biciclete
Stadiu: idee, termen lung
4)Amenajarea aleii pietonale din satul Colonia Mija
Stadiu: idee, termen mediu
Măsura 3 – Dezvoltare rurală
Obiective:
1)Amenajarea trotuarelor în satele Ghirdoveni şi I.L. Caragiale
Stadiu: Idee, termen lung
2)Amenajarea centrului civic I.L. Caragiale
Stadiu: P.T., în execuţie, termen scurt
3)Identificarea şi amenajarea unor spaţii de joacă pentru copii
Stadiu: Idee, termen mediu
4)Amenajarea stadionului de fotbal I.L. Caragiale
Stadiu: Idee, termen mediu
Măsura 4 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, asistenţă socială,
educaţie, protecţie civilă
Obiective:
1)Reamenajare, modernizare, extindere şcoli de pe raza comunei
I.L Caragiale
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Stadiu: S.F., P.T, in execuţie, termen scurt
2)Dotarea grădiniţelor şi şcolilor cu bunurile necesare pentru
educaţia copiilor, termen mediu
Stadiu: Idee
3)Reamenajarea, modernizarea, extinderea bibliotecii comunale
Stadiu: Idee, termen mediu
4)Înfiinţarea unui cenrtru de consiliere şi informare pentru şomeri
Stadiu: Idee, termen mediu
5)Înfiinţarea unui centru medico-social pentru persoanele
defavorizate din localitate
Stadiu: idee, termen lung
6)Reabilitarea căminelor culturale din satele componente
Stadiu: idee, termen mediu
7)Modernizarea lacaselor de cult de pe raza localităţii
Stadiu: idee, termen scurt
8)Construirea a două noi grădiniţe
Stadiu: idee, termen lung
9)Construirea a 2 sali de sport pentru scolile din localitate
Stadiu: idee, termen lung
10)Reabiliteare şi modernizarea Casei Memoriale I.L. Caragiale
Stadiu: idee, termen mediu
11)Reabilitarea monumentelor de pe raza localităţii
Stadiu: idee, termen mediu
Măsura 5 – Protecţia mediului
Obiective
1)Amenajarea cursurilor pâraielor în vederea evitării inundaţiilor în
perioadele ploioase
Stadiu: idee, termen scurt
2)Stoparea poluării albiei râului Cricov prin aplicarea de măsuri
specifice, inclusiv coercitive pentru cei ce încalcă normele de mediu
Stadiu: idee, termen mediu
PRIORITATEA 2 – DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Măsura 1 – Întărirea capacităţii administraţiei publice locale
Obiective
1)Dotarea Primăriei cu sisteme de calcul si software modern în
scopul diminuării efectelor uzurii morale a acestora
Stadiu:S.F, proiect, termen scurt
2)Stimularea salariaţilor consiliului local prin folosirea tuturor
mijloacelor legale;
Stadiu: idee, termen scurt
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3)Dezvoltarea formării continue şi profesionale a funcţionarilor
publici
Stadiu: idee, termen scurt
Măsura 2 – Diminuarea şomajului
Obiective:
1)Identificarea de locuri de munca pentru persoanele defavorizate,
colaborarea cu agenţii economici pentru gasirea de locuri de munca
Stadiu: idee, termen mediu
2)Organizarea de cursuri de reconversie profesionala
Stadiu: idee, termen lung
PRIORITATEA 3 – SPRIJINIREA DEZOLTĂRII ECONOMICE ,
SOCIALE SI CULTURALE
Măsura 1 – Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor
Obiective
1)Sprijinirea investitorilor locali pentru crearea de noi IMM si
dezvoltarea celor existente;
Stadiu: idee, termen mediu
2)Promovarea de facilităţi locale pentru investitorii străini şi
promovarea acestora pe canalele mass-media şi internet;
Stadiu: idee, termen mediu
3)Reproiectarea paginii web a localităţii
Stadiu: proiect, în execuţie
Măsura 2 – Sprijinirea categoriilor defavorizate
Obiective:
1)Realizarea unui sistem de monitorizare şi informare a
persoanelor aflate în dificultate
Stadiu: idee, termen lung
2)Asistenţă şi sprijin la domiciliu a persoanelor vârstnice şi a celor
aflaţi în imposibilitatea de a se deplasa.
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PRIORITATEA 4 – DEZVOLTAREA TURISMULUI
Măsura 1 – Dezvoltarea agroturismului rural
Obiectiv:
Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării pensiunilor agroturistice, promovarea
acestora.
Stadiu: idee, termen: lung
Măsura 2 – Dezvoltarea manifestărilor cultural-artistice
Obiective:
1)Promovarea prin toate mijloacele de informare a casei memoriale I.L.
Caragiale
Stadiu: idee, termen scurt
2)Organizarea de manifestări culturale periodice pentru toate categoriile
de vârstă şi pe diferite profiluri: muzică, jocuri, sport.
Stadiu: idee, termen mediu şi lung
3)Sărbătorirea unei zile a comunei.
Stadiu: idee, termen mediu.

95

