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INTRODUCERE 
 

 

 

         Ca parte a comunitatii europene, comuna Gratia  trebuie sa adopte si sa implementeze o 

viziune strategica privitor la dezvoltarea sa pe termen scurt si mediu. Strategia de  Dezvoltare 

Economico - Sociala Durabila constituie un document de importanta majora pentru 

administratia publica locala in vederea proiectarii principalelor directii de dezvoltare ale 

localitatii, in acord cu strategiile de dezvoltare regionala si nationala, cu directivele, valorile si 

principiile europene. Identificarea problemelor, constituirea unui portofoliu de solutii posibile, 

aplicarea solutiilor celor mai potrivite cu ajutorul unor proiecte, constituie drumul simplificat 

cel mai potrivit in politica de dezvoltare locala pentru ridicarea standardului de viata al 

cetatenilor comunitatii. 

 
   Elaborarea strategiei de dezvoltare locala are ca scop identificarea, analiza si implementarea 

obiectivelor strategice de dezvoltare a comunitatii locale in domeniile  de  actiune identificate 

la nivel local, si integrate in cele la nivel judetean, regional, national si european. Realizarea 

obiectivelor strategice, in special in sfera economica au ca rezultat dezvolaterea ecomonica 

locala, cresterea calitatii vietii si bunastarii sociale. 
     Odata elaborata o astfel de strategie este mult mai usor de stabilit o ordine de prioritati si 

de alocare optima a resurselor financiare care, intotdeauna sunt insuficiente. De asemenea, pe 

baza strategiei se fundamenteaza si se justifica cererile de finantare pentru atragerea de  resurse 

financiare nerambursabile din diferite fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene. 

Conceptul de dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale isi are originile la nivel mondial 

din anul 1992, în cadrul Conferinţei de la Rio de Janeiro, 170 de state, printre care şi 

România,  au recunoscut în mod unanim şi au căzut de acord asupra nevoii urgente de a 

adopta o strategie globală pentru secolul următor, denumita „AGENDA 21”. 

      Conform prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio, fiecare autoritate locală 

are obligaţia de a elabora propria strategie de dezvoltare durabilă. Agenda 21 Locală 

implică necesitatea ca autorităţile locale să lucreze în parteneriat cu toate sectoarele 

comunităţii respective, punând accentul pe participarea comunităţii şi pe democraţia locală 

lărgită, oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice şi de mediu, 

care să conducă, în final, la definirea de obiective, strategii, politici şi acţiuni la nivel local.      

 
Procesul de elaborare a prezentei strategii este structurat in trei etape principale: 

Etapa de Analiza 

Implica atat colectarea datelor utilizand toate sursele posibile (analiza situatiei existente, 

consultarea statisticilor oficiale, studii de fezabilitate si alte documente care contin  informatii 
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relevante) cat si analiza documentelor programatice (POR, POS, PNDR, PNDL etc.) pentru 

identificarea politicilor si directiilor de dezvoltare europene si nationale, regionale, judetene; a 

fondurilor, programelor operationale existente, care pot fi accesate pentru a se asigura o 

dezvoltare locala durabila si integrata. Ca urmare va avea loc crearea si dezvoltarea unei baze 

de date din toate sectoarele de activitate pentru o cunoastere aprofundata a resurselor si 

nevoilor comunitatii, precum si evaluarea potentialului local. Identificarea si evaluarea 

punctelor tari si a celor slabe se face printr-o evaluare obiectiva a situatiei existente, iar 

oportunitatile si riscurile luate in considerare permit identificarea unor tinte si mobilizarea 

resurselor si eforturilor pentru atingerea lor. 

Etapa de elaborare  

In functie de datele culese si problemele identificate se vor stabili obiectivele pe termen scurt 

si mediu ale comunei. Astfel se vor identifica domeniile de interes, se va concepe designul 

strategiei si se va proceda la elaborarea acesteia. Aceasta etapa este cea mai insemnata in 

cadrul demersului formularii strategiei de dezvoltare locala, solicitand implicarea intregii 

comunitati, de la membrii persoane fizice la organizatii publice si private si alesii locali. 

Etapa de implementare si evaluare  

Aceasta va include si elaborarea portofoliului de proiecte. 

 

Metodologia de elaborare este axata pe urmatoarele directii de actiune: 

-Asigurarea unui management organizational si conceptual, coerent structurat pe cele trei 

etape/faze de lucru. 

-Monitorizarea si evaluarea permanenta a procesului de elaborare si dezvoltare a strategiei 

in vederea asigurarii calitatii lucrarii, corectitudinii datelor si informatiilor incluse si aplicarea 

eventualelor revizuiri/modificari care se impun. 
Aceasta strategie se cere aprobata si insusita de administratia locala care trebuie sa utilizeze 

toate parghiile de antrenare a intregii comunitati la aplicarea ei. 
Prin activitatile desfasurate pentru elaborarea Strategiei s-au urmarit: 

• realizarea unei viziuni clare pentru anii 2014 - 2020 in toate domeniile care privesc 

dezvoltarea economico-sociala durabila; 

• dezvoltarea unei practici democratice prin stimularea participarii cetatenilor la 

formularea problemelor si luarea deciziilor: constituirea grupelor tematice de lucru din 

care vor face parte atat reprezentantii institutiilor de profil, consilieri locali, cat si agenti 

comerciali, ong-uri si persoane fizice dornice sa participe; 

• promovarea solutiilor nepoluante si prietenoase cu natura in valorificarea resurselor 

locale; 

• dezvoltarea relatiilor de parteneriat si colaborare bazate pe interese comune; 

• cresterea performantei si capacitatii autoritatilor locale de a raspunde la asteptarile si 

exigentele cetatenilor; 

• cresterea veniturilor populatiei prin initierea de activitati profitabile si crearea de noi 
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locuri de munca; 

• cresterea sigurantei vietii locuitorilor comunei. 

 

Metodologia folosita a asigurat Strategiei un pronuntat caracter practic, fundamentat pe date 

prelucrate din cele mai diverse surse si orientat in special pe oportunitatea de a accesa prin 

proiecte resursele financiare puse la dispozitie prin Fondurile structurale de care va beneficia 

Romania in perioada 2014 - 2020, ca membru cu drepturi depline, dar si cu indatoriri, a Uniunii 

Europene. 
Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala Durabila va avea ca rezultate principale: 

1. Analiza socio-economica a comunei - situatia existenta la nivel local 

2. Analiza SWOT 

3. Plan local de actiune pentru atingerea obiectivelor strategiei 

4. Portofoliu de proiecte pentru perioada 2014 – 2020 
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Capitolul I. 

CADRUL STRATEGIC GENERAL AL DEZVOLTARII COMUNITATILOR RURALE DIN ROMANIA 
 

 

I.1Context european 
 

 
                       Extinderea Uniunii Europene la 28 de state membre a condus la aparitia unor noi 

perspective de dezvoltare a sectorului agricol la nivel european care inca prezinta decalaje mari 

de dezvoltare si valorificare a potentialului agricol. Desi este una dintre cele mai bogate si 

prospere regiuni ale lumii, intre statele membre ale UE inca exista mari disparitati din punct de 

vedere economico-social. 

 
              Politica agricola a Uniunii Europene, cunoscuta si sub numele de Politica Agricola 

Comuna, are ca obiectiv principal stabilirea si mentinerea unui echilibru intre productia 

alimentara europeana si dezvoltarea economica durabila a comunitatilor rurale, cu accent pe 

diversificarea activitatilor economice si protectia mediului. 

           Politica Agricola Comuna (PAC) este una dintre primele politici comune adoptate de catre 

Uniunea Europeana, care se evidentiaza prin cateva trasaturi distincte: 

          Este o politica integrationista, avand in vedere ca politicile agricole nationale au fost 

inlocuite, pentru marea majoritate a productiei agricole, de reglementari comune de functionare 

a pietelor si comercializare a produselor. 

           Este o politica mare consumatoare de resurse financiare. Politica agricola consuma, prin 

sistemul complex de subventii si alte stimulente financiare, circa jumatate din bugetul comun. 

Politica agricola comuna este centrata in jurul a doi piloni: 

   1.Pilonul organizatiilor comune de piata care cuprinde masurile comune de reglementare a 

functionarii pietelor integrate ale produselor agricole. 

   2.Pilonul dezvoltarii rurale care include masuri structurale ce vizeaza dezvoltarea armonioasa a 

zonelor rurale din urmatoarele perspective: sociala, a diversitatii activitatilor, a calitatii produselor 

si a protejarii mediului. 

 
         Potrivit Reglementarii Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finantarea politicii agricole 

comune, s-a creat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) - pentru finantarea 

programelor de dezvoltare rurala. Astfel, inca din anul 2007, Ministerul  Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale impreuna cu Comunitatea Europeana a elaborat un program de masuri care sa ajute la 

dezvoltarea agriculturii din Romania, prin sprijinirea finantarilor din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala. Aceste masuri sunt prezentate in PNDR – Program National de 

Dezvoltare Rurala, si au ca scop dezvoltarea si efienticizarea agriculturii cu accent pe trecerea de 

la o agricultura nerentabila la o agricultura moderna. PNDR este detaliaza modul concret in care 

sunt finantate investitiile din fondurile europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. 
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           Politica de coeziune este unul din instrumentele de promovare a dezvoltarii durabile  in 

cadrul Uniunii Europene, care ofera cadrul necesar pentru finantarea unei game variate de 

proiecte si investitii pentru o dezvoltare socio-economica echilibrata a statelor membre ale UE si 

in regiunile lor. 

          Principalul obiectiv al politicii de coeziune sociala si economica il constituie 

diminuarea disparitatilor existente, in primul rand, prin aplicarea principiului solidaritatii. 
Pentru perioada 2007 – 2013, Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene a 

avut 3 mari obiective: 

1.Obiectivul Convergenta, finantat cu 80% din bugetul destinat fondurilor structurale si de 

coeziune. 

Acesta vizeaza: 

• regiunile din statele membre ale Uniunii Europene care au un PIB/locuitor mai mic decat 

75% din media comunitara; 

• regiunile care intra sub asa numitul "efect statistic"; 

2.Competitivitate regionala si ocupare a fortei de munca, finantat cu 15% din bugetul destinat 

fondurilor structurale si de coeziune. Acest al doilea obiectiv vizeaza regiunile care nu sunt 

eligibile in cadrul obiectivului de convergenta. 

3.Cooperare teritoriala europeana, finantat cu 5% din bugetul destinat fondurilor structurale si de 

coeziune, care vizeaza: 

• cooperarea transnationala; 

• cooperarea transfrontaliera; 

• cooperarea interregionala. 

 

      Perioada 2014-2020 

           In contextul perspectivei bugetare post-2013, se impune o noua reformare a Politicii 

Agricole Comune, inclusiv pentru Romania. Noile modificari necesita, din partea Romaniei, 

acordarea unei atentii deosebite referitoare la urmatoarele aspecte: identificarea si ierarhizarea  

corecta a prioritatilor de dezvoltare rurala; evaluarea conjugata a constrangerilor de 

implementare – care vizeaza conditiile de eligibilitate, intensitatea interventiei comunitare si 

intensitatea functionalitatii institutionale; evaluarea corecta a compatibilitatii dintre masurile 

propuse in meniul comunitar si nevoile reale ale ruralului romanesc; definirea exacta a obiectului 

interventiei si stabilirea cuantumului interventiei valorificarea   oportunitatii   de   „flexibilitate”.   

(sursa:   Institutul   european   din   Romania-„Reforma PAC in contextul perspectivei bugetare 

post-2014”). 

                Conform Comunicarii Comisiei Europene, unul din principalele obiective strategice pe 

termen mediu ale Politicii Agricole Comune se refera la crearea unor comunitati rurale durabile 

care sa asigure o dezvoltare economica, sociala si de mediu echilibrata teritorial. 

Obiectivele PAC 2014-2020 vizeaza trei aspecte principale: platile directe, mediu si dezvoltarea 
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rurala. 
                Pentru perioada 2014-2020 Comisia Europeana a adoptat un pachet legislativ privind 

polititica de coeziune care vizeaza stimularea cresterii si a ocuparii fortei de munca in toata 

Europa, orientand investitiile UE catre obiectivele agendei europene pentru crestere economica 

si locuri de munca („Europa 2020”). 

In acest context, Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene propune 3 directii 

prioritare: 

1. Crestere inteligenta: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare; 

2. Crestere durabila: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizarii resurselor, mai ecologice si mai competitive; 

3.Crestere favorabila incluziunii: promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii 

fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. 
                        Resursele financiare vor fi alocate prin intermediul celor trei fonduri importante: 

Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Printre 

prioritatile acestor fonduri in perioada 2014-2020 amintim: cercetare, dezvoltare si inovare; 

imbunatatirea accesului la informatii si a calitatii acestora, precum si la tehnologiile 

comunicatiilor; schimbarile climatice si trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de 

carbon; sprijin comercial acordat IMM-urilor; infrastructurile de sanatate, educatie si sociale; 

dezvoltarea rurala si urbana durabila; promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii 

lucratorilor; promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; efectuarea de investitii in 

domeniul educatiei, al formarii competentelor si al invatarii pe tot parcursul vietii. 

Impactul fondurilor alocate va fi consolidat prin simplificarea si armonizarea normelor 

diferitelor fonduri, inclusiv cele legate de dezvoltarea rurala si de afacerile maritime si 

pescuit. 

Arhitectura Politicii de coeziune 

2007 - 2013 
2014 – 2020 

Obiective Fonduri Tinte Categorii de regiuni Fonduri 

 

 

Convergenta 

FEDR 
 

- Regiuni mai putin FEDR 

FSE  

Investitii pentru 
dezvoltate; FSE 

FC 
dezvoltare si 

- Regiuni in tranzitie. FC 

Competivitate si  

FEDR 
locuri de munca  

- Regiuni mai 

 

FEDR 

ocuparea fortei de 
FSE 

 
dezvoltate. FSE 

munca  

Cooperare  

FEDR 

Cooperare   

FEDR teritoriala teritoriala 

europeana europeana 
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Sursa: www.fonduri-structurale.ro 

 

         Conceput pentru a reduce diferenta intre nivelurile de dezvoltare a regiunilor europene si a 

recupera din decalajul regiunilor cel mai putin favorizate, acesta este cel mai important fond 

structural, din punct de vedere al resurselor financiare alocate, fiind  un  important instrument 

de corectie a dezechilibrelor regionale. 
           FEDR defineste tipurile de actiuni care pot sa beneficieze de o finantare si stabileste  

misiunile    si    extinderea    interventiei    FEDR    in    contextul    obiectivelor „convergenta”, 

„competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca” si „cooperare  teritoriala europeana” 

ale politicii de coeziune reformate pentru perioada 2007-2013. 

        Este vorba, in special, de finantari legate de: 

• investitii care contribuie la crearea de locuri de munca durabile; 

• investitii in infrastructuri; 

• masuri de sustinere a dezvoltarii regionale si locale, care cuprind asistenta si serviciile 

pentru intreprinderi, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri); 
 

 
 

Convergenta 

              Referitor la obiectivul ”convergenta”, FEDR isi propune sa sustina dezvoltarea economica 

 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)  

http://www.fonduri-structurale.ro/
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durabila integrata, precum si crearea de locuri de munca durabile. Astfel sunt punctate 

urmatoarele domenii: 

• cercetare si dezvoltare tehnologica (CDT), inovatie si spirit de intreprinzator; 

• societatea informationala; 

• mediu; 

• prevenirea riscurilor; 

• turism; 

• cultura; 

• transporturi; 

• energie; 

• educatie; 

• infrastructurile sanitare si sociale; 

• ajutorul direct pentru investitiile in intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri). 

 

 

Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca                    

In ceea ce priveste obiectivul ”competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca”, fondurile 

sunt alocate cu prioritate pentru: 

• inovatie si economia cunoasterii, in special in domeniul imbunatatirii capacitatilor 

regionale de CDT si de inovatie, al spiritului de intreprindere si al crearii unor noi 

instrumente financiare pentru intreprinderi; 

• mediu si prevenirea riscurilor, cu reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea 

eficientei energetice, promovarea transporturilor publice urbane ecologice si elaborarea 

de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; 

• acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general si 

incurajarea accesului IMM-urilor la tehnologiile informatiei si comunicarii (TIC). 
 

 Cooperare teritoriala europeana  

Pentru obiectivul ”cooperare teritoriala europeana”, sprijinul financiar va fi orientat catre: 

• dezvoltarea unor activitati economice si sociale transfrontaliere prin intermediul unor 

strategii comune in favoarea dezvoltarii teritoriale durabile. 

• instituirea si dezvoltarea cooperarii transnationale, inclusiv a cooperarii bilaterale intre 

regiunile maritime. 

• consolidarea eficientei politicii regionale. 

 

Cat despre zonele rurale si zonele dependente de pescuit, interventia FEDR se va concentra 

cu precadere, pe urmatoarele domenii: 
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• infrastructura - pentru imbunatatirea accesibilitatii; 

• retele si servicii de telecomunicatii in zonele rurale; 

• mediul de afaceri- dezvoltarea noilor activitati economice; 

• consolidarea legaturilor intre zonele urbane si rurale; 

• dezvoltarea turismului si a amenajarii mediului rural. 

 

            Reprezinta principalul instrument creat de Uniunea Europeana cu scopul de a contribui la 

cresterea gradului de ocupare si implicit la reducerea diferentelor cu privire la standardele de 

viata in statele membre ale UE. 
FSE este conceput pentru finantarea urmatoarelor directii prioritare: 

1. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor; 

2. Cresterea accesului si a participarii pe piata muncii; 

3. Promovarea incluziunii sociale prin lupta impotriva discriminarii si facilitarea accesului 

pe piata muncii pentru persoanele dezavantajate. 

4. Fondul Social European sustine regiunile mai putin dezvoltate, prin: 

5. Investitii in capital uman, in special prin imbunatatirea sistemelor de educatie si 

formare; 

6. Actiuni avand drept scop dezvoltarea capacitatii institutionale si a eficientei 

administratiilor publice, la nivel national, regional sau local. 

7. In Romania, FSE finanteaza doua programe operationale: 

8. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU),  

9. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PODCA) 

                 Fondul de Coeziune a fost creat cu scopul de a ajuta la restabilirea echilibrului economic 

a statelor membre cu un produs national brut (PNB) pe cap de locuitor de mai putin de 90%  din 

media comunitara. Acesta sustine actiuni in cadrul obiectivului „Convergenta” si se afla sub 

incidenta acelorasi reguli de programare, de gestionare si de control ca in cazul FSE si FEDR. 

          Fondul de coeziune este destinat proiectelor mari de infrastructura precum: 

retele transeuropene de transport, in special proiectele prioritare de interes european definite 

de Uniunea Europeana;proiecte de mediu si proiecte din domeniul energiei sau al 

transporturilor, atata vreme ce acestea prezinta avantaje clare pentru mediu: eficacitate 

energetica, utilizarea de surse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, 

sprijinirea intermodalitatii, consolidarea transporturilor publice etc. 

 Fondul Social European (FSE)  

 Fondul de coeziune (FC)  
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Investiţii din fonduri 

europene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Politica de   

 pescuit  Politica 
   agricola 
 Politica de  comuna 

 coeziune   

    

  

Fondul 

  

 European de   

 Pescuit (FEPAM)   

 
➢

 

Fondul European de 

 
➢

 

Fondul European Agricol 

 Dezvoltare Regională  Pentru Dezvoltare Rurala 
 (FEDR)  (FEADR) 

➢Fondul Social European  

 (FSE)   

➢Fondul de Coeziune(FC)   

 
 

Pentru perioada 2007-2013 Romaniei i-au fost alocate 19,667 miliarde euro din Fondurile 

Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene. 
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I.2 Context national 
 

 
 

 

            Planul National de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care Romania 

si-a propus sa recupereze decalajele socio – economice fata de Uniunea Europeana, 

reprezentand un instrument de prioritizare a investitiilor publice pentru dezvoltare. 
Planul National de Dezvoltare  avea ca obiectiv global, pentru perioada 2007-2013,  "reducerea 

cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre 

ale Uniunii Europene". 
Planul National de Dezvoltare a fost creat cu scopul de a stabili cadrul strategic de acces al 

Romaniei la Instrumentele Structurale, prioritatile si obiectivele PND 2007-2013 axandu-se pe 

domeniile eligibile pentru interventiile structurale (Fonduri Structurale si Fondul de Coeziune). 

Structura PND 2007-2013 cuprinde urmatoarele sectiuni/capitole: 

1. Analiza situatiei economice si sociale (inclusiv analiza de tip SWOT); 

2. Prioritatile de dezvoltare pe perioada de programare 2007-2013; 

3. Strategia pentru realizarea prioritatilor stabilite; 

4. Programarea financiara multianuala; 

5. Prezentarea mecanismelor de implementare a PND; 

6. Descrierea cadrului partenerial pentru elaborarea PND. 

7. Prin PND au fost stabilite sase prioritati nationale de dezvoltare: 

8. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere; 

9. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport; 

10. Protejarea si imbunatatirea mediului; 

11. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si a incluziunii sociale si intarirea 

capacitatii administrative; 

12. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol; 

13. Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii. 

Planul National de Dezvoltare reflecta directiile prioritare de dezvoltare ale Romaniei la nivel 

national, regional si local si propune sustinerea acestora prin investitii publice alocate pe baza 

de programe si proiecte. 

 

 

 Planul National de Dezvoltare  
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Obiective nationale si masuri prioritare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 

         Pentru România, fondurile europene vor reprezenta în continuare unul dintre cele mai 

importante instrumente ce vor fi utilizate pentru reducerea disparităţilor regionale, precum şi 

promovarea creşterii economice la nivel regional şi local, consolidarea competitivităţi şi 

creşterea ocupării forţei de muncă, obiective de referinţă la nivelul Uniunii Europene. 

Obiectivele de dezvoltare ale României pentru perioada 2014-2020 trebuie să răspundă la cel 

puţin două cerinţe: 

            - să contribuie la obiectivele de creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă ale Uniunii 

Europene, în conformitate cu cele stabilite prin Strategia Europa 2020 precum şi prin alte 

documente strategice de la nivel european. 

           -să răspundă nevoilor specifice de dezvoltare a României, plecând de la avantajele 

competitive care ar trebui promovate prin investiţiile naţionale. 

Obiectivele  strategiei Europa 2020 

Cele 5 obiective principale (concretizate în 8 tinte numerice) propuse pentru atingerea 

celor 3 prioritati, la nivelul UE, pâna în 2020 sunt: 

1. Ocuparea fortei de munca: rata de ocupare a fortei de munca de 75% in randul 

populatiei cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani. 

2. Cercetare si dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare si dezvoltare. 

3. Schimbari climatice si energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera 

(sau chiar cu 30%, in conditii favorabile) fata de nivelurile inregistrate in 1990, 

cresterea ponderii surselor de energie regenerabile pana la 20%, cresterea cu 20% a 

eficientei energetice. 

4. Educatie: reducerea abandonului scolar la sub 10%, cresterea la peste 40% a ponderii 

absolventilor de studii superioare in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 30-34 

de ani. 

5. Saracie si excluziune sociala: reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului 

persoanelor care sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei si a excluziunii sociale. 

1.Ocuparea fortei de munca: rata de ocupare asumata de România trebuie sa ajunga la 70% pentru 

grupa de vârsta 20 – 64 la orizontul anului 2020 

Masurile prioritare vizate în acest sens sunt grupate pe 4 directii de actiune: 

Îmbunatatirea functionarii pietei muncii 

Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare 

Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca 

Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente în mediul rural, a tinerilor si a femeilor 
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2. Cercetare, dezvoltare, inovare: nivelul investitiilor în cercetare si dezvoltare (sectoarele 

public si privat) trebuie sa atinga 2% din PIB în anul 2020. 

Pentru atingerea tintei asumate au fost identificate 3 directii principale de actiune: 

Întarirea capacitatii si a performantelor sistemului CDI (Cercetare Dezvoltare  Inovare) 

Stimularea cresterii investitiilor CDI (Cercetare Dezvoltare  Inovare)în sectorul privat 

Dezvoltarea dimensiunii europene a politicilor si programelor CDI prin participarea activa a     

României la initiativele majore din cadrul Spatiului European de Cercetare (programarea comuna, 

initiativele tehnologice si infrastructurile CD pan-europene). 

3.Schimbari climatice si energie 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES): se tinteste o reducere cu 20% a emisiilor de 

gaze cu efect de sera (GES) pâna în anul 2020 fata de nivelurile înregistrate în anul de referinta 

1990. 

Surse regenerabile de energie (SRE): tinta nationala pentru energia din surse regenerabile este 

cea impusa de Directiva 2009/28/EC conform careia ponderea energiei din surse regenerabile 

în consumul final brut de energie va trebui sa fie de 24% în 2020. 

Eficienta energetica: s-a estimat ca în anul 2020 România va putea realiza o economie de 

energie primara de cca. 10 Mtep (ceea ce reprezinta o reducere de cca. 19% comparativ cu 

proiectiile PRIMES 2007). 

 

           4.Educatie 

Reducerea ratei parasirii timpurii a scolii: se vizeaza atingerea unei rate a parasirii timpurii a 

scolii de maximum 11,3% în 2020. 

Cresterea ponderii populatiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educatie 

tertiara:atingerea unei rate a parasirii timpurii a scolii de minim 26,7% în 2020, fata de 16,8% în 

2009 

Incluziune sociala/reducerea saraciei: se vizeaza reducerea numarului de persoane aflate în 

risc de saracie si excluziune sociala cu 580.000 persoane pâna în anul 2020 
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Tabel: Obiectivele nationale ale Romaniei pentru strategia Europa 2020: 

 

                                                                                                            UE                        Romania 

 

Obiectiv  Valori de Romania 

pornire Tinta (2020) 

(2008) 

1. Rata de ocupare a populatiei cu 

varsta de 20-64 ani 
75% 64% 70% 

2. Investitii in cercetare si dezvoltare 3% din PIB 0.58% din PIB 2% din PIB 

3. Energie si schimbari climatice (20/20/20)    

Reducerea emisiilor cu efect de sera 

Ponderea energiei din surse 

20%  20% 

regenerabile in consumul final    

3.3. Cresterea eficientiei energetice 20%  19% (10Mtep) 

4. Educatie    

4.1. Rata parasirii timpurii a scolii 10% 15.00% 11.30% 

4.2. Rata populatiei cu varsta de 30-40 

ani absolventa a unei forme de educatie 

 

40% 

 

15.96% 

 

26.70% 

tertiala    

 

 

 

 

PROGRAME OPERATIONALE 2014-2020 

I Programul Operational Regional POR 2014-2020 

POR 2014-2020 isi propune ca obiectiv general cresterea competitivitatii economice si 

imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale ,prin sprijinirea mediului 

de afaceri,infrastructurii si serviciilor ,pentru dezvoltarea durabila a regiunilor. 

Aceste obiective sunt traduse in 11 axe prioritare (plus o axa de asistenta tehnica)  care au in 

total o alocare estimate de 8.25 miliarde euro,din care 6.7 miliarde euro reprezinta sprijinul UE  

prin FEDR  iar 1.5 miliarde euro contributia nationala. 
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Programul Operational Regional – POR 

Obiective Axe prioritare tematice 

Creşterea inovării în firme prin susţinerea 

entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în 

domenii de specializare inteligentă  

 consolidarea cercetării, dezvoltării 

tehnologice şi a inovării 

AXA PRIORITARA 1 – Promovarea transferului 

tehnologic 

Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în 

domeniile competitive identificate în SNC şi 

PDR-uri îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului 

agricol şi a sectorului pescuitului şi 

acvaculturii 

AXA PRIORITARA 2 – Imbunatatirea competitivitatii 

IMM 

Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuinţelor sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon în toate sectoarele 

AXA PRIORITARA 3 -Sprijinirea tranzitiei catre o 

economie cu emisii scazute de carbon 

Îmbunătăţirea regenerarii fizice, economice și 

sociale a comunităţilor marginalizate în 

municipiile reședinţă de judeţ din România 

Creșterea calităţii infrastructurii în vederea 

asigurării accesului sporit la educaţie timpurie 

şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa 

forţei de muncă; 

-  Creșterea calităţii infrastructurii 

educaţionale relevante pentru piaţa forţei de 

muncă    

Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile 

Impulsionarea dezvoltării locale prin 

conservarea, protejarea și valorificarea 

patrimoniului cultural și a identităţii culturale 

Reconversia și refuncţionalizarea terenurilor 

și suprafeţelor degradate, vacante sau 

neutilizate din orasele mici, mijlocii si 

municipiul București 

Axa prioritara 5 Imbunatatirea mediului urban si 

conservarea,protectia si valorificarea durabila a 

patrimoniului cultural 

Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor 

rurale si urbane situate în proximitatea retelei 

TEN-T prin  modernizarea drumurilor judetene 

Axa prioritara 6 Imbunatatirea infrastructurii rutiere de 

importanta regional 

Creșterea  numărului mediu de salariaţi în 

staţiunile turistice 

Axa prioritara 7 Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabila a turismului 
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promovarea ocupării forţei de muncă 

sustenabile și de calitate și sprijinirea 

mobilităţii forţei de muncă 

Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, 

, comunitare  și a celor de nivel secundar, în 

special pentru zonele sărace și 

izolateÎmbunătăţirea calităţii şi a  eficienţei 

îngrijirii spitalicești de urgenţăCreşterea 

gradului de acoperire cu servicii sociale 

Axa prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate 

si sociale 

Reducerea numărului de persoane aflate în 

risc de sărăcie şi excluziune socială, prin 

măsuri integrate 

Axa prioritara 9 Sprijinirea regenerarii economice si 

sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban 

Creșterea gradului de participare la nivelul 

educaţiei timpurii şi învăţământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc 

crescut de părăsire timpurie a sistemulu 

Axa prioritara 10 Imbunatatirea infratsructurii 

educationale 

Creşterea gradului de acoperire geografică și 

de înregistrare a proprietăţilor în Sistemul 

Integrat de Cadastru și Carte Funciară 

Axa prioritara 11 Extinderea geografica a sistemului de 

inregistrare a proprietatilor in cadastru si cartea 

funciara 

 Axa prioritara 12 Asistenta tehnica 
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Programul Operational Competitivitate - POC 

Obiective Axe prioritare tematice 

Creșterea capacităţii de CDI în domeniile de 

specializare inteligentă și în sănătate 

Creşterea participării româneşti în 

cercetarea la nivelul UE Creșterea 

transferului de cunoștințe, tehnologie și 

personal cu competențe CDI între mediul 

public de cercetare și cel privat 

Axa Prioritară 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologică și 

inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 

dezvoltării afacerilor 

Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de 

comunicaţii în bandă largă de mare viteză 

Creșterea utilizării sistemelor de 

 e‐ guvernare Creșterea gradului de utilizare a 

Internetului 

Axa Prioritară 2 ‐ Tehnologia Informaţiei si 

Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă 
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Programul Operational Capital Uman - POCU 

Obiective Axe prioritare tematice 

integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special 

a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau 

cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă  cu  riscul  

excluziunii  sociale  și  a  tinerilor  din  comunitățile marginalizate, 

inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri 

Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 

integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special 

a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau 

cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă  cu  riscul  

excluziunii  sociale  și  a  tinerilor  din  comunitățile marginalizate, 

inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri 

Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria 

NEETs (not in education, employment 

or training) 

acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru 

șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse  mici  de  

angajare,  inclusiv  prin  inițiative  locale  de  angajare  și sprijin 

pentru mobilitatea forței de muncă 

Locuri de muncă pentru toți 

Promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale 

în întreprinderile sociale  și promovarea economiei sociale și 

solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă 

 Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Dezvoltare    locală  plasată   sub responsabilitatea comunităţii Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității 
reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, 

nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 

Educație și competențe 

 Asistență Tehnică 
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Programul Operational Asistenta Tehnica-POAT 

  

Obiective Axe prioritare tematice  

Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte 

finanţate din FESI(Fondurile Europene 

Structurale şi de Investiţii) de a pregăti şi  

implementa proiecte, Asigurarea 

transparenţei și credibilităţii FESI și a rolului 

Politicii de Coeziune a UE 

 

Axa prioritara 1 Întărirea capacităţii beneficiarilor de a 

pregăti și implementa proiecte finanţate din 

FESI(Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii) și 

diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri”, cu 

un buget FEDR de 66,6 mil. Euro. 

 

Îmbunătăţirea cadrului de reglementare, 

strategic şi procedural pentru coordonarea și 

implementarea FESI, Dezvoltarea și 

menţinerea unui sistem informatic funcţional 

și eficient pentru FSC, precum și întărirea 

capacităţii utilizatorilor săi 

Axa prioritara 2 Sprijin pentru coordonarea, 

gestionarea şi controlul FESI”, cu un buget FEDR de 

54,5 mil. Euro. 

 

Dezvoltarea unei politici îmbunătăţite a 

managementului resurselor umane care să 

asigure stabilitatea, calificarea și motivarea 

adecvată a personalului care lucrează în cadrul 

sistemului de coordonare, gestionare și 

control al FESI 

 

Axa prioritara 3 Creșterea eficienţei și eficacităţii 

resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, 

gestionare şi control al FESI în România”, cu un buget 

FEDR de 91,7 mil. Euro. 
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Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 

Obiective Tipuri de operatiuni 

achiziţionarea, transportul, depozitarea și 
distribuţia de alimente de bază pentru  
persoanele care fac parte din grupul ţintă. 

Ajutorul alimentar este un răspuns la 
nevoile primordiale ale persoanelor 
defavorizate. În același timp pentru a 
eficientiza ajutorul alimentar, distribuţia de 
alimente va fi însoţită de măsuri auxiliare 
care să încurajeze inserţia socială a acestor 
persoane. 

 

Deprivarea alimentară (lipsa alimentelor de bază)     
Achiziţia de alimente de bază; 

Distribuirea alimentelor de bază, însoţită după caz de 

măsuri auxiliare 

Grupul ţintă este reprezentat de copiii cei 
mai dezavantajaţi din învăţământul de stat 
primar şi gimnazial 

2.Precaritate materială de bază la copii (lipsa 
materialelor şcolare)  

Achiziția de rechizite şcolare şi ghiozdane 

Distribuirea rechizitelor şcolare şi ghiozdanelor 
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Programul National pentru Dezvoltare Rurala – PNDR (FEADR) 

Obiective Axe prioritare tematice 

- Îmbunătăţirea performanţei economice a 

tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi 

modernizării fermelor, în special în vederea 

creşterii participării şi orientării catre piaţă, 

cât şi a diversificării agricole 

Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor 

fermieri calificaţi corespunzător şi în special, a 

reînnoirii generaţiilor 

Masura 1 Actiuni pentru transferul de cunostinte si 

actiuni de informare 

 

Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor 

fermieri calificaţi corespunzător și, în special a 

reînnoirii generaţiilor Îmbunătăţirea 

competitivităţii producătorilor primari printr-

o mai bună integrare a acestora în lanţul 

agroalimentar 

Masura 2 Servicii de consiliere,servicii de 

gestionare a fermei si servicii de inlocuire in cadrul 

fermei 

 

Imbunătăţirea performanţei economice a 

tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi 

modernizarii fermelor, în special în vederea 

creşterii participării şi orientarii către piaţă, 

cât şi a diversificării Agricole. Reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră şi de 

amoniac din agriculturăImbunătăţirea 

competitivităţii producătorilor primari printr-

o mai bună integrare a acestora în lanţul 

agroalimentar prin intermediul schemelor de 

calitate, al creşterii valorii adăugate a 

produselor agricole 

Masura 4-Investitii in active fizice 

Submasura 4.1 Investitii in exploatatii Agricole 

Submasura 4.2 Investitii in exploatatii pomicole 

Submasura4.3 Investitiipentru 

procesarea/marketingul produselor Agricole 

Submasura4.2a Investitii in 

procesarea/marketingul produselor din sectorul 

pomicol 

Submasura 4.3 Investitii pentru dezvoltarea 

,modernizarea sau adaptarea infrastructurii 

Agricole si silvice 

 

 

 

Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor 

fermieri calificaţi corespunzator și, în special a 

reînoirii generaţiilor 

Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a 

dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de 

locuri de muncă 

Masura 6 Dezvoltarea exploatatiilor si a 

intreprinderilor 

Submasura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri 

Submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea de 

activitati nonagricole in zone rurale 
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Îmbunătățirea performanței economice a 

tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi 

modernizarii fermelor, în special în vederea 

creşterii participării şi orientării către piaţă, cât 

şi a diversificării Agricole 

Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a 

dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de 

locuri de muncă. 

 

 

Submasura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici 

Submasura 6.4 Investitii in crearea si dezvoltarea 

de activitati neagricole 

Submasura 6.5 Schema pentru micii fermieri  

 

 

Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale Masura 7 Servicii de baza si reinnoirea satelor in 

zonele rurale 

Submasura 7.2 Investitii in crearea si modernizarea 

infrastructurii de baza la scara mica 

Submasura 7.6 Investitii associate cu protejarea 

patrimoinului cultural 

 

 

 Masura 8 Investitii in dezvoltarea zonelor 

forestiere si ameliorarea viabilitatii padurilor 

Submasura 8.1 Impadurirea si crearea de suprafete  

impadurite 

 

 

Încurajarea inovării, a cooperării și a bazei de 

cunoștinţe în zonele rurale; Consolidarea 

legăturilor dintre agricultură, producţia 

alimentară și silvicultură, pe de o parte, 

cercetare și inovare pe de altă parte, inclusiv 

în scopul unei gestionări mai bune a mediului 

și al unei performanţe de mediu îmbunătăţite 

Masura 9 Sprijin pentru infiintarea grupurilor de 

producatori in sectorul agricol 

Submasura 9.1 Infiintarea de producatori in 

sectorul agricol 

Submasura 9.2 Infiintarea grupurilor de 

producatori in sectorul pomicol 

 

 

Îmbunătăţirea competitivităţii producătorilor 

primari printr-o mai bună integrare a acestora 

în lanţul agro-alimentar prin intermediul 

schemelor de calitate, al creșterii valorii 

adăugate a produselor agricole, al promovării 

pe pieţele locale și în cadrul circuitelor scurte 

de aprovizionare, al grupurilor și 

organizaţiilor de producători și al 

organizaţiilor interprofesionale 

Masura 16 Sprijin pentru cooperare agricola si 

pomicola 

Submasura 16.4 si 16.4a Sprijin acordat pentru 

cooperare orizontala si vertical intre actorii din 

lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si 

pomicol 
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PROGRAMUL  OPERATIONAL INSFRASTRUCTURA MARE -POIM 

Obiective Axe prioritare tematice 

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii 

rutiere(autostrazi,drumuri nationale) pe reteaua 

TEN-T 

AP1 ‐ Dezvoltarea reţelei TEN‐T pe teritoriul României 

 

Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea 

nodurilor secundare si tertiare la infrastructura 

TEN-T  

AP2 Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la 

TEN‐T 

Dezvoltarea infrastructurii de transport urban 

subteran in Bucuresti-Ilfov 

 

AP3 ‐ Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi 

prietenos cu mediul 

 

 

Investitii in sectorul apa si apa uzata ,investitii in 

sectorul deseuri 

AP4 Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente 

a resurselor 

 

Protejarea si conservarea biodiversitatii 

,monitorizarea calitatii aerului 

AP5 Protejarea și conservarea biodiversităţii, 

decontaminarea siturilor poluate istoric ;i monitorizarea 

calităţii aerului 

Masuri non structural orientate spre 

combaterea riscurilor generate  de schimbarile 

climatice 

AP6 Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea şi gestionarea riscurilor 

 

 

, Realizarea și modernizarea capacităţilor de 

producţie a energiei electrice şi termice în 

centrale pe biomasă/biogaz (inclusiv proiecte 

integrate: producţie şi transport/distribuţie 

 

 

AP7 Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon 

Extinderea şi consolidarea retelei 

electrice de transport in vederea acomodarii 

productiei de energie elctrica sin surse 

regenerabile 

  

AP8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al 

energiei electrice și gazelor naturale 

 

Modernizarea sistemului de transport al energiei 

termice  

AP 9 Dezvoltarea infrastructurii urbane în București ‐ 

Ilfov 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Comuna Gratia 
                                                            Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 
 

24 
 

 

                             

 

 

 

 

        Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă 

naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, 

tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

 

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări 

de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre 

următoarele domenii specifice: 

• sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

• sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 

• unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi 

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, 

unităţi de învăţământ special de stat; 

• unităţi sanitare; 

• drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca 

drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din 

interiorul localităţilor; 

• poduri, podeţe sau punţi pietonale; 

• obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifuncţionale, teatre; 

• platforme de gunoi; 

• pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 

• modernizarea bazelor sportive; 

• sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a 

instituţiilor publice din subordinea acestora; 

• infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în 

valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea 

publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. 

Subprograme şi beneficiari eligibili 

1.Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ-

teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, precum şi 

unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite 

în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 

reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor; 

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 
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Transport 

Mediu 

Regional 

Dezvoltare RU 

Competitivitat

e 

Capacitate  administrativa 

Asistenta tehnica 

2.Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili sunt unităţile 

administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor şi 

oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile administrativ-

teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, 

pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de 

autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-

teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora; 

3.Subprogramul „Infrastructură la nivel județean”: beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ 

teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene, precum şi unităţile 

administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în 

condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 

reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene.  

Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR, Comisia Europeana a alocat Romaniei in  perioada 2007-2013 o 

suma totala de aproximativ 19,67 mld Euro, din care 19,21 mld Euro pentru Obiectivul „Convergenta” si 0,46 

mld Euro pentru Obiectivul „Cooperare teritoriala europeana”. 
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                 Conceptul de dezvoltare durabila (sustenabila) s-a cristalizat in timp, pe parcursul mai 

multor decenii, avand in vedere ca evolutiile economice si sociale ale statelor lumii si ale omenirii 

in ansamblu nu mai pot fi separate de consecintele activitatii umane asupra cadrului natural. 

Problematica raporturilor dintre om si mediul natural a intrat in preocuparile comunitatii 

internationale incepand cu prima Conferinta a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) si s-a 

concretizat in lucrarile Comisiei Mondiale pentru Mediu si Dezvoltare, instituite in 1985. 

Problemele complexe ale dezvoltarii durabile au capatat o dimensiune politica globala, 

conturandu-se astfel programe concrete de actiune la nivel global (Agenda 21) si pe linia 

autoritatilor locale (Agenda 21 Locala). 

Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997 prin 

includerea sa in Tratatul de la Maastricht. In anul 2001, Consiliul European de la Goteborg a 

adoptat Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, careia i-a fost adaugata o 

dimensiune externa la Barcelona, in anul 2002. 

 
In 2006, Consiliul UE a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabila reinnoita pentru o Europa 

extinsa, avand ca obiectiv general desfasurarea unor actiuni care sa permita Uniunii Europene sa 

realizeze o imbunatatire continua a calitatii vietii pentru generatiile prezente si viitoare prin 

crearea unor comunitati sustenabile, capabile sa gestioneze si sa foloseasca resursele in mod 

eficient si sa valorifice potentialul de inovare ecologica si sociala al economiei in vederea asigurarii 

prosperitatii, protectiei mediului si coeziunii sociale. 

Astfel au fost stabilite 4 obiective-cheie: 

1. Protectia mediului prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice de impactul 

negativ asupra mediului; 

2. Echitatea si coeziunea sociala, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversitatii 

culturale, egalitatii de sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel; 

3. Prosperitatea economica prin promovarea cunoasterii, inovarii, competitivitatii pentru 

asigurarea unor standarde de viata ridicate si unor locuri de munca abundente si bine 

platite; 

4.Indeplinirea responsabilitatilor internationale ale UE prin promovarea institutiilor 

democratice in slujba pacii, securitatii si libertatii si a principiilor si practicilor dezvoltarii 

durabile pretutindeni in lume. 
Masurile de conformitate cu obiectivele dezvoltarii durabile adoptate de Romania 

 

              Principalele documente programatice si strategii sectoriale elaborate in Romania in 

perioada pre- si post-aderare, care au constituit, in cea mai mare masura, baza de referinta pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila sunt urmatoarele: 

• Tratatul de Aderare Romania – Uniunea Europeana, semnat la 25 aprilie 2005. Acesta cuprinde 

Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila 
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angajamentele concrete ale Romaniei de transpunere in practica a intregului acquis 

comunitar. 

• Planul National de Dezvoltare 2007-2013 (PND) – pricipalul document de planificare strategica 

pentru dezvoltarea economica si sociala a tarii in concordanta cu principiile Politicii de 

Coeziune a Uniunii Europene. 

• Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 (CSNR). Acesta stabileste prioritatile de 

interventie ale Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare 

Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune). 
Strategia de Dezvoltare Durabila a Romaniei stabileste obiective concrete pentru trecerea, intr-un 

interval de timp rezonabil si realist, la modelul de dezvoltare propriu Uniunii Europene, orientat 

spre imbunatatirea continua a calitatii vietii oamenilor si a relatiilor dintre ei in armonie cu mediul 

natural. 

            Elaborarea Strategiei este rezultatul obligatiei asumate de Romania in calitate de stat 

membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar. 
                   Obiectivele formulate in Strategie, in urma dezbaterilor la nivel national si regional, 

vizeaza mentinerea, consolidarea, extinderea si adaptarea continua a configuratiei structurale si 

capacitatii functionale ale capitalului natural ca baza pentru mentinerea si  sporirea capacitatii sale 

de rezistenta in fata presiunii pentru dezvoltare sociala si crestere economica si fata de impactul 

previzibil al schimbarilor climatice. 
Strategia propune o viziune a dezvoltarii durabile a Romaniei in perspectiva urmatoarelor doua 

decenii, cu obiective care transced durata ciclurilor electorale si preferintele politice conjuncturale. 
 

 
 

                                              Orizont 2014-2020 
 

 

             Diversificarea activitatilor economice si imbunatatirea calitatii vietii din zonele rurale este o 

misiune comuna a politicii de dezvoltare rurala a Uniunii Europene si a politicii de coeziune. 

Conform datelor Misterului Agriculturii aproape 50% din populatia Romaniei traieste in mediul 

rural. Astfel, prin noul Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR) pentru perioada 2014-2020, 

Ministerul Agriculturii isi propune sa creeze un nou concept de dezvoltare a satului romanesc, 

fundamentat pe dezvoltarea antreprenoriala si crearea de noi locuri de munca. Conform aceleasi 

surse, cea mai importanta masura vizeaza investitiile in infrastructura rurala, respectiv masura 322, 

masura de investitii in ferme - 121 si masura 123 in industria agroalimentara. 
Potrivit datelor furnizate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) au 

fost identificate 5-6 domenii prioritare pentru PNDR 2014- 2020:  

dezvoltarea satului romanesc, investitiile in ferme, investitiile in procesare, in turism si activitati 

non-agricole, investitiile in microintreprinderi pentru activitati non-agricole. 

                   Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila (SNDD) reflecta o viziune coerenta asupra 

viitorului Romaniei in urmatoarele doua decenii prin prisma conceptului generos si realist al 

dezvoltarii durabile. Potrivit Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila unul din obiectivele 

nationale pentru perioada urmatoare consta in dezvoltarea economico-sociala durabila a zonelor 
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rurale pentru reducerea decalajelor si atingerea nivelului mediu de performanta al tarilor membre 

UE. 

 
Din perspectiva dezvoltarii durabile, obiectivele strategice pe termen scurt, mediu si lung sunt: 

Orizont 2020 Incorporarea organica a principiilor si practicilor dezvoltarii durabile in ansamblul 

programelor si politicilor publice ale Romaniei, ca stat membru al UE. 

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual (cu referinta la cifrele anului 2006) al UE-27 potrivit 

indicatorilor de baza ai dezvoltarii durabile. 

Orizont 2030: Apropierea semnificativa a Romaniei de nivelul mediu din acel an al tarilor membre 

ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile. 

 
Indeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu si lung, o crestere 

economica ridicata si, in consecinta, o reducere semnificativa a decalajelor economico- sociale 

dintre Romania si celelalte state membre ale UE. Prin prisma indicatorului sintetic  prin care se 

masoara procesul de convergen a reala, respectiv produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc), la 

puterea de cumparare standard (PCS), aplicarea Strategiei creeaza condi iile ca PIB/loc exprimat 

in PCS sa depaseasca, in anul 2013, jumatate din media UE din acel moment, sa se apropie de 80% 

din media UE in anul 2020 si sa fie usor superior nivelului mediu european in anul 2030. 
In acest scop sunt prevazute urmatoarele directii principale de actiune: 

• imbunatatirea conditiilor de mediu, 

• cresterea competitivitatii unor sectoare cu impact asupra mediului, 

• imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural cu accent pe cresterea veniturilor din activitati 

agricole, silvice si piscicole performante, extinderea serviciilor si utilitatilor publice, 

diversificare activitatilor non-agricole si a spiritului antreprenorial. 

     Obiectivul general al CSNR, raportat la situatia socio-economica actuala si la nevoile de 

dezvoltare pe termen mediu ale Romaniei, consta in diminuarea disparitatilor de dezvoltare socio-

economica dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, prin utilizarea Instrumentelor 

Structurale. Astfel se estimeaza o crestere suplimentara a PIB de 15-20% pana in anul 2015.In acest 

context, au fost identificate urmatoarele directii prioritare: 

• Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene 

• Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti 

• Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania 

• Consolidarea unei capacitati administrative eficiente 

• Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate 
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CAPITOLUL II 

 

                        2.1 DIRECTIILE DE DEZVOLTARE STABILITE LA NIVELUL REGIUNII SUD MUNTENIA 
 

                  În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor 

judeţene din România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la 

Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut 

administrativ, deşi ele devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea regională. 
 

           Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale regionale şi au 

devenit membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea 

Europeană. Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-

II din Uniunea Europeană. 

Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr. 151 

/ 1998, privind dezvoltarea regională în România. 

           România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia 

geografică în ţară, respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, 

Centru, Bucureşti şi Ilfov. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/ 2001 privind 

funcţionarea Institutului Naţional de Statistică au fost create opt direcţii generale pentru 

statistică regională, care alături de cele 34 de direcţii judeţene de statistică, au ca scop 

dezvoltarea statisticii regionale. 

Actele normative cu privire la organizarea statistică a României definesc structurile 

asimilabile NUTS, după cum urmează: 

Nivel NUTS I: macro-regiuni; 

Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane locuitori; 

Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a Românie; 

Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de unităţi teritoriale; 

Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care reflectă structura 

administrativ teritorială a României. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nomenclatura_Unit%C4%83%C8%9Bilor_Teritoriale_pentru_Statistic%C4%83&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nomenclatura_Unit%C4%83%C8%9Bilor_Teritoriale_pentru_Statistic%C4%83&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Nord-Vest
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Nord-Est
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud-Vest
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud-Est
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Vest
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Centru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Bucure%C8%99ti_%C8%99i_Ilfov
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Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia 

                Regiunea Sud Muntenia este a treia regiune ca mărime din România ocupând o suprafaţă 

de 34.453 km2, locali zată în partea de sud a ţării, înconjurând regiunea Bucureşti - Ilfov.Regiunea 

Sud Muntenia se compune din următoarele șapte judeţe:  

Argeș 

Dâmboviţa  

Prahova 

Teleorman 

Giurgiu 

Călărași  

Ialomiţa 

totalizând un numar de 16 municipii, 32 orașe și 519 comune. 

      În partea de sud a regiunii, fluviul Dunărea reprezintă graniţa naturală cu Bulgaria, 

oferind posibilitatea de a avea comunicaţii cu cele 8 ţări 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. 

Populaţia regiunii în urma datelor recensământului din 2011 este de 3.007.681 locuitori. 

Unitati administrative 
 

 

Judetul 

Suprafata 
Numar Numar Numar Numar 

Totala 
Locuitori Municipii Orase Comune 

(kmp) 

ARGES 6826 591353 3 4 95 

CALARASI 5088 285109 2 3 50 

DIMBOVITA 4054 501996 2 5 82 

GIURGIU 3526 265493 1 2 51 

IALOMITA 4453 258669 3 4 59 

PRAHOVA 4716 735883 2 12 90 

TELEORMAN 5790 369178 3 2 92 

Total Regiune 34453 3 007 681 16 32 519 
 

                                Regiunea cuprinde 3 forme majore de relief: 

-munte 9.5% 

-deal 19.8% 

-cimpie si lunca 70.7% 

         Dacă pentru cele patru judeţe din sudul regiunii (Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi 

Teleorman), forma caracteristică de relief este câmpia, celelalte trei judeţe din nordul 

regiunii (Argeş,  Dâmboviţa şi Prahova) cuprind atât câmpia, cât şi dealurile şi munţii, în 
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această zonă găsindu-se  cele mai mari altitudini muntoase ale ţării: vârfurile Moldoveanu 

(2.544 m) şi Negoiu (2.535 m) din Masivul Făgăraş şi vârful Omu (2.505 m) din Masivul 

Bucegi.   

 

          Reţeaua hidrografică bogată a regiunii este dominată de fluviul Dunărea în care se 

varsă principalele râuri ale regiunii (Olt, Argeş, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Prahova), fiind 

completată de o serie de lacuri naturale şi antropice cu folosinţă complexă. 

 

           Varietatea formelor de relief şi complexitatea geologică a acestora fac ca resursele  

naturale ale regiunii să fie 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 sudul regiunii deţine 71,1% din 

suprafaţa totală a regiunii din care  80,2% 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 bogăţie naturală a regiunii. 

Terenurile ocupate cu păduri şi vegetaţie forestieră deţin 19,3% din suprafaţa regiunii, 

reprezentând o sursă importantă de masă lemnoasă şi un mediu propice pentru fauna 

de interes cinegetic. 

 

Sectoare economice cu tradiţie în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia: 

Producţia de utilaj petrolier şi chimic; 

Poducţia de produse petro-chimice; 

Producţia de automobile Dacia; 

Producţia agricolă vegetală; 

Turism montan si balnear. 
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Activitati economice 

Unitatile locale active din industrie, constructii, comert si alte servicii, pe activitati 

ale economiei nationale si clase de marime 

    

numar unitati 

  

 
Total 

din care: pe clase de marime, 
 dupa numarul de salariati 

Regiunea  
0-9 

 
10-49 

 250 

Activitati (sectiuni CAEN Rev.2) 50- si 

 249 pest 
  e 

SUD MUNTENIA  

 2015 

Total 53628 46734 5590 1109 195 

Industria extractiva 178 104 51 14 9 

Industria prelucratoare 5509 3784 1145 461 119 

Productia si furnizarea de energie electrica si termica, 
146 108 24 8 6 

gaze, apa calda si aer conditionat 

Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, 
643 467 130 43 3 

activitati de decontaminare 

Constructii 5447 4552 757 132 6 

Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea 
21879 19646 1862 159 12 

autovehiculelor si motocicletelor 

Transport si depozitare 5656 5055 493 91 17 

Hoteluri si restaurante 2338 1975 334 28 1 

Informatii si telecomunicatii 1479 1382 76 19 2 

Tranzactii imobiliare 956 901 48 7  

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 4512 4276 206 25 5 

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii 
1685 1358 214 100 13 

suport 

Invatamant 
1)

 391 348 42 1  

Sanatate si asistenta sociala 
1)

 1009 906 94 9  

Activitati de spectacole, culturale si recreative 616 538 70 7 1 

Alte activitati de servicii 1184 1134 44 5 1 

Sursa: DRS CALARASI 
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Somerii inregistrati si rata somajului 
 

 Somerii inregistrati la    

Rata somajului  Agentiile pentru ocuparea 

Regiunea SUD  fortei de munca  (%)  

MUNTENIA (numar persoane)  

 
Total 

 
Femei 

 
Barbati Total 

 
Femei 

 
Barbati 

2015 79267 32962 46305 6,6 9,6 11,6 

       

Sursa: DRS CALARASI 

 

Avantaje comparative ale regiunii: 

Grad de acoperire ridicat cu reţele de telecomunicaţii. 

Acces la principală poartă aeriană a ţării - aeroportul Henry Coandă Bucureşti. 

Existenţa unor segmente ale coridoarelor europene de transport IV şi IX, precum şi 

existenţa segmentului de autostradă A1 (Bucureşti - Piteşti) şi A2 (Bucureşti - Drajna), A3 

Bucuresti -Ploiesti ,reţele de drumuri naţionale şi europene modernizate. 

Existenţa terenurilor adecvate agriculturii ecologice. 

 

 

Drumurile publice, la 31 decembrie 2015 
 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liniile de cale ferata in exploatare, la 31 decembrie 2015 

km 

  
Regiunea SUD MUNTENIA 

Drumuri publice - total 12939 

din care:  

Modernizate 4910 

Cu imbracaminti usoare rutiere 4175 

Din total drumuri publice:  

Drumuri nationale 
1)

 2847 

din care:  

Modernizate 2742 

Cu imbracaminti usoare rutiere 85 

Drumuri judetene si comunale 10092 

din care:  

Modernizate 2168 

Cu imbracaminti usoare rutiere 4090 

Densitatea drumurilor publice pe 100 km
2 

teritoriu 37.5 

1) 
Inclusiv autostrazi si drumuri europene 
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Sursa: DRS CALARASI 

 

Cultură şi tradiție 

             Cunoscută în trecut drept Valahia sau Ţara Românească, Muntenia are o istorie 

bogată şi fascinantă. În Nord, poalele Munţilor Făgăraş oferă, la Arefu, un fundal 

dramatic pentru castelul lui Vlad Ţepeş, domnitor român cunoscut în străinătate, mai ales 

datorită asocierii cu personajul Dracula al lui Bram Stoker, în vreme ce în Sud un număr 

impresionant de situri arheologice au început să atragă din ce în ce mai mulţi arheologi 

şi turişti. 

             Celebra legendă a Meşterului Manole inspirată de construcţia Mânăstării Curţii de 

Argeş, alături de Turnul Chindiei, parte a curţii domneşti din vechea cetate a Târgoviştei 

şi numeroasele festivaluri şi sărbători tradiţionale săteşti aduc permanent în actualitate 

tradiţiile locului. 
 

 

Turism 

          Muntenia este un pamânt al contrastelor. Din nord, de la semeţele culmi ale 

Carpaţilor, și pâna în sud, la atracţiile și misterele Dunării, Regiunea dispune de o mulţime 

de bogăţii ce așteaptă sa fie descoperite. 

      Muntenia prezintă o floră și o faună variate. Crângurile și pădurile care acoperă o 

cincime din regiune adăpostesc ursi, lupi si mistreţi, iar pe culmile înalte din nord, 

acoperite de fagi, brazi și jnepeni trăiesc animale cum ar fi: cerbul carpatin, râsul sau 

capra neagră. În sud, ecosistemul este total diferit. Cursul Dunării este, în mare parte, 

străjuit de copaci care ascund o varietate uluitoare  de animale și păsări. O parte din 

zonele judeţului Călărași prezintă un ecosistem acvatic asemănător celui din faimoasa 

Deltă a Dunării. 

km 

  
Regiunea SUD MUNTENIA 

Total
1)

 1251 

din care:  

electrificate 451 

din care:  

Linii cu ecartament normal 
2)

 
 

Total 1251 

Cu o cale 636 

Cu doua cai 615 

Linii cu ecartament larg 0 

Densitatea liniilor pe 1000 km
2 

teritoriu 36.3 

1) 
Inclusiv liniile cu ecartament ingust 

  

2) 
Linii la care distanta intre sine este de 1435 mm 
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Elemente de patrimoniu 

         În Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de 

interes naţional (Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Naţional Bucegi, Parcul Naţional 

Comana, Rezervaţia Manafu, Rezervaţia Teșila, Pădurea Troianu, Rezervaţia Naturală 

Cama Dinu Păsărică, Lacul Suhaia, APSA Iezer Călărași etc.) 

Rezervaţia naturală și monumentele naturale din regiune cuprind o mare varietatate de  

plante și animale rare, forme de relief deosebite, puncte fosilifere și diferite obiective 

geologice. Cele mai extinse rezervaţii au suprafeţe de 100 – 250 ha, cum este rezervaţia 

Oloaga - Grădinari  din judeţul Giurgiu, care ocupă o suprafaţă de 248 ha. 

• Parcul Național Piatra Craiului, situat pe teritoriul judeţelor Argeș și Brașov, a fost 

constituit în 1990 și are ca și nucleu rezervaţia complex Piatra Craiului Mare 

înfiinţată în anul 1938. Suprafaţă parcului este de 14.800 ha și corespunde celei 

mai impunătoare creste calcaroase din Carpaţii Românești. 

• Parcul Natural Bucegi, se întinde pe teritoriul judeţelor Argeș, Dâmboviţa, Prahova 

și Brașov, fiind situat în estul Carpaţilor Meridionali, la o distanţă de 100 km de 

București. Parcul are o suprafaţă de 32.663 ha și a fost înfiinţat în 1990 pe baza 

unor studii începute în 1974. 

• Parcul Natural Comana (judeţul Giurgiu) are o suprafaţă de 24.963 ha se află în 

Câmpia Română, la sud de București și cuprinde rezervaţia naturală Pădurea 

Comana. 

• APSA Iezer Călărași este un habitat de apă dulce cu ape mezotrofe, important în 

menţinerea și dezvoltarea habitatelor păsărilor migratoare, sedentare și de pasaj, 

adăpostind o serie de specii periclitate, vulnerabile sau pe cale de dispariţie, atât 

la nivel national, cât și la nivel international. 

 

• Pădurea Troianu este rezervaţie naturală pentru protejarea speciei de Paeonia peregrine 

• (bujorul românesc). 

 

• Rezervația  Ostrovul  Gâsca  este  rezervaţia  naturală în  care predomină  arboretele  natural 

• Salix alba. 

 

• Balta Suhaia este considerată arie de protecţie specială avifaunistică, cu o floră 

specifică regiunilor de silvostepă, în care se întrepătrund elemente specifice 

luncilor marilor fluvii și zonelor sărăturoase, apărute ca urmare a activităţilor 

antropice. 
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Turism 
 

 

Structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica, la 31 iulie 2015 
 

numar unitati 

 
Regiunea SUD MUNTENIA 

Total 740 

Hoteluri si moteluri 207 

Hanuri turistice 2 

Cabane turistice
1)

 
33 

Campinguri si unitati tip casuta 9 

Vile turistice si bungalouri 77 

Tabere de elevi si prescolari 9 

Pensiuni turistice urbane 171 

Pensiuni turistice rurale 203 

Hosteluri 26 

Popasuri turistice 1 

Spatii de cazare pe nave 2 

1) 
Inclusiv cabane de vanatoare/pescuit 

Sursa: DRS CALARASI 

 

 

 

 

 

2.2. Planul de dezvoltare regionala Sud Muntenia. Orizont 2014-2020  
 

                Planul de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia (PDR Sud Muntenia) reprezinta 

instrumentul prin care regiunea isi promoveaza prioritatile si interesele in domeniul economic si 

social, reprezentand in acelasi timp contributia regiunii la elaborarea Planului National de 

Dezvoltare. 
          PDR Sud Muntenia a fost realizat de catre Directia Plan Programare Fonduri Structurale din 

cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia intr-un larg cadru partenerial, stabilit 

conform Hotararii de Guvern 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de 

Dezvoltare. 

Grupurile de lucru regionale au fost dezvoltate pe urmatoarele tematici: 

Dezvoltarea infrastructurii si protejarea mediului, 

Dezvoltarea mediului de afaceri, 
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Dezvoltarea turismului, 

Dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale, 

Agricultura si dezvoltare rurala. 

 

Planul National de Dezvoltare stabileste cadrul strategic care fundamenteaza accesul tarii noastre 

la asistenta financiara din fondurile de tip structural acordate de Uniunea Europeana. Acesta 

constituie documentul pe baza caruia se va negocia asistenta financiara acordata Romaniei in 

calitate de Stat Membru si destinata implementarii politicilor europene. 
Obiectivul general al Strategiei Regionale Sud Muntenia 2014-2020 este reducerea decalajului 

existent fata de regiunile dezvoltate ale Romaniei prin cresterea gradului de competitivitate si 

atractivitate regional. 

PRIORITATILE DE DEZVOLTARE ALE STRATEGIEI 

 

 

Strategia se concentreaza pe sapte prioritati cheie ,dupa cum urmeaza: 

Prioritatea 1-Dezvoltarea durabila a infrastructurii locale si regionale 

Prioritatea 2 Dezvoltarea urbana durabila 

Prioritatea 3 Cresterea competitivitatii economiei regionale pe termen lung 

Prioritatea 4 Protectia mediului si cresterea eficientei energetice 

Prioritatea 5 Sustinerea educatiei si ocuparii fortei de munca 

Prioritatea 6 Sustinerea sanatatii si asistentei sociale 

Prioritatea 7 Dezvoltarea rurala si agricultura 
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Capitolul III. 

 

 CONTEXTUL JUDETEAN GENERAL PRIVIND DEZVOLTAREA COMUNITATILOR  RURALE 

 

                                                    PREZENTARE GENERALA A JUDETULUI TELEORMAN 

               Judeţul Teleorman face parte din regiunea Sud-Muntenia, o regiune pentru care principalul 

motor al creşterii economice rămâne industria. Structura economică a regiunii este dominată de 

industrie în cele trei judeţe din nord (Prahova, Dămboviţa şi Argeş) şi de agricultură în cele patru 

judeţe din sud (Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa). 

Judeţul Teleorman este situat în partea de sud a ţării, în zona centrală a Câmpiei Române, la 

intersecţia dintre paralela 44oN şi meridianul 25oE, teritoriul său fiind încadrat de judeţele Argeş şi 

Dâmboviţa la nord, Giurgiu la est şi Olt la vest. Extremitatea sudică a judeţului este delimitată de 

fluviul Dunărea, care constituie graniţa României cu Bulgaria. Vecinătatea fluviului Dunărea 

reprezintă unul dintre atuurile judeţului, constituind  un  potenţial vector de dezvoltare, prin 

oportunităţile de cooperare transfrontalieră cu Bulgaria. 

Între limitele descrise mai sus, suprafaţa judeţului Teleorman este de 5.790 km2, încadrându-se 

între judeţele de mărime mijlocie ale ţării şi situându-se pe locul 19 la nivel naţional. În cadrul 

regiunii Sud-Muntenia, din care face parte, judeţul Teleorman ocupă locul doi ca suprafaţă, după 

judeţul Argeş. 

 
Fig. 1 Harta administrativă a României 
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           Reţeaua hidrografică este formată din fluviul Dunărea şi afluenţii principali din acest sector: 

Oltul, Călmăţuiul şi Vedea. Judeţul este traversat de asemenea de râul Teleorman şi de pârâurile 

Burdea, Câinelui, Tinoasa, Nanov şi Târnava.Resursele de apă (exceptând Dunărea şi Oltul) sunt 

moderate sub aspect cantitativ. Râul Vedea, alături de afluentul său, Teleorman, drenează circa 

80% din teritoriul judeţului .Cu excepţia râului Teleorman, toate râurile din bazinul hidrografic al 

Vedei au fost transformate în salbe de iazuri, în scopul reţinerii pentru perioada de vară a unor 

rezerve necesare irigaţiilor şi unităţilor agrozootehnice. Numeroase astfel de iazuri se găsesc şi pe 

celelalte râuri (Călmăţui, Urlui, Glavacioc) pe tot cuprinsul judeţului existând circa 170 iazuri, peste 

50% din acestea fiind folosite pentru piscicultură şi irigaţii, altele având rol de prevenire a 

inundaţiilor. Cu toate acestea, judeţul Teleorman nu dispune de un sistem de irigaţii reabilitat, ceea 

ce împiedică dezvoltarea agriculturii la un nivel avansat. 

           Relieful judeţului este definit de două trepte principale, câmpie şi luncă, respectiv Câmpia 

Munteniei de Vest, Lunca Dunării, şi Lunca Oltului, întregul teritoriu prezentând o uşoară înclinare 

către sud-est. Altitudinile cele mai mari sunt de 170m, prezente în partea de Nord. Lunca Dunării 

este treapta cea mai joasă din relieful teritoriului, altitudinea acesteia fiind de 24m la Turnu 

Măgurele şi 20m la confluenţa cu Vedea. 

              Clima este temperat-continentală, specifică pentru câmpia sudică, având un potenţial 

caloric ridicat, cu amplitudini mari ale temperaturii aerului, cantităţi reduse de precipitaţii, cu regim 

adeseori torenţial, (în perioada de vară) însoţite de perioade frecvente de secetă. Poziţia centrală 

a câmpiei face ca zona să aibă un climat de tranziţie între partea estică - clima mai moderată - şi 

partea vestică, având climat continental. 

            Specificul reliefului şi gradul scăzut de diversitate imprimă judeţului un nivel limitat în ceea 

ce priveşte resursele naturale. Resursele subsolului sunt constituite în principal din zăcăminte de 

ţiţei şi gaze naturale în zona nord- estică, în perimetrul Videle – Olteni – Poieni - Siliştea Nouă. 

Structurile de zăcăminte cele mai importante sunt exploatate pe teritoriul localităţilor Videle, 

Blăjeşti, Siliştea, Moşteni, Baciu, Prejba, Sericu, Purani. 

 

              Un avantaj al reliefului este potenţialul solurilor, care prezintă un grad ridicat de fertilitate 

naturală, favorabil dezvoltării de culturi agricole. Cele mai întâlnite soluri sunt cernoziomurile, 

solurile brun-roşcate şi solurile brune de pădure, care se succed de la sud spre nord în ordinea de 

mai sus. Aceste soluri creează condiţii favorabile pentru culturile cerealiere, precum şi pentru 

legume şi plante tehnice (culturile de rapiţă fiind prezente în special în judeţ).Fondul funciar, care 

reprezintă totalitatea terenurilor din judeţul Teleorman, are o suprafaţă totală de 578.978 hectare, 

iar suprafaţa agricolă măsura 499.175 hectare în anul 2008, pe parcursul perioadei analizate 2002-

2008 înregistrând fluctuaţii pozitive şi negative.Amprenta antropică accentuată la nivelul judeţului 

a dus la despăduriri masive şi la modificarea progresivă a peisajului geografic natural. Aspectul 

iniţial al vegetaţiei nu s-a păstrat decât insular, iar evoluţia acesteia a fost către pronunţarea 

caracterelor de stepă. 

                 Cu toate că specificul cadrului natural al judeţului Teleorman este mai puţin expresiv, 

limitând posibilităţile de dezvoltare a turismului, există câteva zone cu potenţial pentru 
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organizarea unor zone de agrement:  Lunca Dunării, cu lacul Suhaia şi complexul lacustru din zona 

de confluenţă a râului Vedea cu Dunărea, pădurile de zăvoi din Lunca Oltului, Vedei şi 

Teleormanului, precum şi pădurile de stejar din apropierea municipiului Roşiorii de Vede (mai puţin 

afectate de procesul de despădurire de la nivelul întregului judeţ). 

         Din punct de vedere al seismicităţii, judeţul face parte din zona seismică de gradul 7, teritoriile 

oraşelor Zimnicea şi Turnu Măgurele fiind cotate ca zone seismice de gradul 7 x/2, impunând 

măsuri corespunzătoare în realizarea construcţiilor. 

          După anul 1989 economia regiunii a avut în general o evoluţie descendentă, cauzată de 

dezechilibrele moştenite, de neconcordanţa dintre componentele reformei economice şi de 

utilizarea neraţională a resurselor, cu impact negativ asupra productivităţii, eficienţei şi ratei de 

angajare. 

                     Amplasarea geografică a judeţului aduce anumite particularităţi. Astfel, în timp ce 

apropierea de Bucureşti are avantajul accesului la o infrastructură instituţională şi socială 

dezvoltată, pe termen lung aceasta determină totodată accentuarea unor probleme demografice 

la nivelul judeţului, prin migraţia unui segment important al populaţiei şi implicit al forţei de muncă 

în afara graniţelor judeţului Teleorman. Decalajul accentuat între dezvoltarea socio-economică a 

celor două entităţi administrative – judeţul Teleorman şi municipiul Bucureşti –  are aşadar, sub 

anumite aspecte, valenţe negative pentru judeţ. Deplasarea forţei de muncă spre capitală nu 

implică însă în toate cazurile schimbarea domiciliului.  

           S-a observat că foarte mulţi dintre locuitorii oraşului se deplasează zilnic către locul de muncă 

din Bucureşti, fără a părăsi însă definitiv localitatea (fenomen frecvent în mod deosebit în 

municipiul Roșiori de Vede și orașul Videle) 

                Cooperarea intra-judeţeană şi cea regională reprezintă motoare importante pentru 

dezvoltarea durabilă a unui judeţ. În această privinţă, judeţul Teleorman a avut iniţiative sub forma 

participării la diverse asociaţii de cooperare şi colaborare, printre care Asociaţia „EuroTeleorman”, 

Asociaţia Municipiilor din România şi Asociaţia „Euroregiunea Dunărea de Sud”, fondator al 

„Uniunii Naţionale a Consiliiilor Judeţene din România”. 
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Structura administrativa a judetului Teleorman 

 

 

 

               Din punct de vedere administrativ, judeţul Teleorman este constituit din trei municipii 

(Alexandria, Turnu Măgurele şi Roşiorii de Vede), două oraşe (Zimnicea şi Videle) şi 231 de sate, ce 

reprezintă 97,9% din totalul localităţilor. Din cele 231 de sate, unul aparţine unui oraş. Este vorba de 

satul Cosoaia ce aparţine de oraşul Videle. Componenţa oraşului Videle prezintă anumite 

particularităţi, în sensul că include o serie de cartiere care din punct de vedere administrativ sunt 

integrate în Videle, dar care îşi păstrează caracteristicile unor localităţi rurale, Furculeşti, 

Fotăchesti, Cartojanca, Tamăşeşti. Pentru acestea nu pot fi accesate decât fonduri destinate 

mediului urban, deşi stadiul lor de dezvoltare socio-economică este cel corespunzător mediului 

rural. 
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             POPULATIA OCUPATA PE ACTIVITATI -JUDETUL TELEORMAN 

Mii persoane 

Activitati (sectiuni CAEN Rev.2) 2013 2014 2015 
 

2014 2015 

Total 154.3 150.1 140.6 

Agricultura silvicultura si pescuit 83.8 80.9 69.6 

Industrie 23.2 23 23.3 

Productia si furnizarea de energie electrica si termica, 

gaze, apa calda si aer conditionat 
0.4 0.3 0.3 

Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, 

activitati de decontaminare 
2.4 2.5 2.5 

Constructii 3.4 3.6 3.9 

Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea 

autovehiculelor si motocicletelor 
16.2 15.5 15.6 

Transport si depozitare 5.3 4.4 4.6 

Hoteluri si restaurante 0.9 1.0 1.1 

Informatii si telecomunicatii 0.5 0.4 0.4 

Tranzactii imobiliare 0.2 0.2 0.4 

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 1.2 1.3 1.5 

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii 

suport 
3.4 3.6 3.9 

Invatamant 
1)

 5 5.1 5.3 

Sanatate si asistenta sociala 0.5 0.5 0.5 

Alte activitati 1.8 1.6 1.3 

    

 

          Comunele  judeţului Teleorman sunt in numar de  92 .  Comuna medie a judeţului Teleorman 

are 2,8 sate în componenţa sa, dar variaţia este destul de mare, mergând de la 1 sat pe comună 

pana la 7 sate /comună. 

În ceea ce priveşte dimensiunea unităţilor administrative din judeţul Teleorman, în afara celor 3 

oraşe mai mari - Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiori de Vede - cu o populaţie care se situează în 

categoria oraşelor mijlocii,celelalte două oraşe - Zimnicea şi Videle - fac parte din categoria oraşelor 

mici, cu o populaţie de până la 20.000 locuitori. În mediu rural, 51 de comune au până în 4.000 de 

locuitori, 25 au între 4.000 şi 6.000 de locuitori şi numai 7 au peste 6.000 de locuitori. Cele mai mari 

comune sunt: Orbeasca - 8750 locuitori, Peretu - 8430  locuitori, Botoroaga - 7.285 locuitori şi Lunca 

- 7.076 locuitori. 
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ANUL NUMAR TOTAL 

POPULATIE 

0-14 ANI 15-59 ANI 60 DE ANI SI 

PESTE 

2013 369.720 50.451 202.245 117.024 

2014 364.387 49.161 198.756 116.470 

2015 358.454 48.023 194.431 116.000 

 

Ca repartiţie în teritoriu, oraşele sunt relativ uniform distribuite în interiorul judeţului, densitatea 

lor fiind de 0,8 oraşe pe 1.000/Km2, apropiată de densitatea medie pe ţară (1,1 oraşe / 1000 Km2). 

Satele de mărime mijlocie  sunt de asemenea uniform repartizate. Densitatea satelor în teritoriu 

este de 4,0 sate /1000 Km2, uşor mai  scăzută decât media pe ţară (5,6). Aceasta situaţie se explică 

în parte prin situarea judeţului în zona de câmpie, zonă ce se caracterizează prin localităţi mai mari, 

cu densitate în teritoriu mai redusă. 

Majoritatea comunelor cu un număr mai mare de patru sate se găsesc în jumătatea de Nord a 

judeţului,  partea  de Sud fiind caracterizată prin comune cu mai puţine sate şi cu o populaţie mai 

mare, aspect caracteristic în general zonei de luncă a Dunării. Se constată o concentrare a 

comunelor cu numărul cea mai mare populaţie în zona mediană a judeţului, în timp ce în nord, sud 

şi parţial în vest comunele sunt de mărime mai mică. 

Drumurile publice, la 31 decembrie 2015 
 

km 

 
Judetul Teleorman 

Drumuri publice - total 1561 

din care:  

Modernizate 1100 

Cu imbracaminti usoare rutiere 133 

Din total drumuri publice:  

Drumuri nationale 
1)

 414 

din care:  

Modernizate 374 

Cu imbracaminti usoare rutiere 39 

Drumuri judetene si comunale 1147 

din care:  

Modernizate 726 

Cu imbracaminti usoare rutiere 94 

Densitatea drumurilor publice pe 100 km
2 

teritoriu 27 

1) 
Inclusiv autostrazi si drumuri europene 
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Liniile de cale ferata in exploatare, la 31 decembrie 2015 
 

km 

 
Judetul Teleorman 

Total
1)

 231 

din care:  

electrificate 68 

din care:  

Linii cu ecartament normal 
2)

 
 

Total 231 

Cu o cale 164 

Cu doua cai 67 

Linii cu ecartament larg 0 

Densitatea liniilor pe 1000 km
2 

teritoriu 39.9 

1) 
Inclusiv liniile cu ecartament ingust 

  

2) 
Linii la care distanta intre sine este de 1435 mm 

 

           Coordonatele geografice, specificul regional şi structura administrativă imprimă judeţului 

Teleorman o serie de trăsături importante care contribuie la formarea unor impresii preliminare 

asupra posibilităţilor şi direcţiilor viitoare de dezvoltare. 

            Din punct de vedere spaţial, pot fi evidenţiate două zone de interes major pentru judeţ: 

municipiul Bucureşti şi graniţa cu Bulgaria. Relieful este constituit din două trepte principale, 

câmpie şi luncă, cu o altitudine joasă şi peisaje naturale lipsite de potenţial turistic. Analiza structurii 

administrative relevă predominanţa localităţilor rurale şi distribuţia relativ uniformă a localităţilor 

urbane în interiorul judeţului. 

                Elementele esenţiale care derivă din imaginea de ansamblu asupra judeţului Teleorman cu 

importanţă semnificativă pentru conturarea potenţialului de dezvoltare a judeţului pot fi 

prezentate sintetic astfel: 

• caracteristicile reliefului nu permit dezvoltarea turismului decât sub forma creării unor baze 

de agrement (cu profil preponderent piscicol); 

• având un grad ridicat de fertilitate, solurile permit practicarea la scară largă a agriculturii; 

climatul temperat este de asemenea propice activităţilor agricole; 

• apropierea faţă de capitală poate fi benefică prin prisma sporirii gradului de atractivitate 

pentru investitori; 

• situarea în zona de graniţă permite dezvoltarea unor relaţii socio-economice cu Bulgaria. 
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                                                                     Capitolul IV. 
 

 

4.1. Introducere 
 

 
       Pentru a putea face o planificare a dezvoltarii comunei Gratia pentru perioada 2014 – 2020 si 

pentru a elabora propunerile de activitati este necesar sa se cunoasca situatia existenta la momentul 

intocmirii acestei strategii. Analiza socio – economica are tocmai rolul de a identifica situatia existenta 

si potentialul de dezvoltare al localitatii. 
In ansamblu, analiza socio – economica reprezinta practic si o imagine actuala a diviziunii 

administrative Gratia. Ca atare, au fost culese date din urmatoarele domenii: 

 

• Socio – economic dezvoltarea generala socio - economica: agricultura si cresterea animalelor, 

industria, serviciile, turism si agroturism; 

• infrastructura fizica: infrastructura de transport, infrastructura de utilitati, infrastructura de 

constructii; 

• infrastructura de educatie si cultura; 

• infrastructura de sanatate si servicii sociale. 

• populatia, resursele umane si piata muncii: evolutia populatiei si a resurselor umane, analiza 

pietei muncii. 

• mediul inconjurator: descriere generala a problemelor de mediu inconjurator si surse majore 

de poluare. 

• administratia locala 

In decursul analizei socio-economice au fost delimitate mai multe domenii relevante de 

interventie, fiecare domeniu avand mai multe sectoare, care se regasesc detalit in analiza 

nevoilor si a potentialului pe sectoare, prezentata la Cap. IV din cadrul prezentei stategii. 

 

ANALIZA SOCIO-ECONOMICA A COMUNEI – Indicatori pentru situatia existenta la nivel local 
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Domeniile si sectoarele sunt enumerate mai jos: 
 

 

 

 

         Domeniu Sector 

SOCIAL Populatia si ocuparea fortei de munca 

 Educatie, cultura si arta 

Servicii medicale si asistenta sociala 

Conditii de locuit si alte dotari 

 

ECONOMIC Agricultura si cresterea animalelor. Silvicultura 

 Industria 

Servicii si comert 

Turism si agroturism 

 

INFRASTRUCTURA Infrastructura de drumuri si transport 

 Tehnico-edilitar 

Energetica 

 

URBANISM Managementul si amenajarea teritoriului 

 

MEDIUL INCONJURATOR Protectia mediului 

 Managementul integrat al deseurilor 

 Spatii verzi si stabilizare terenuri 

 

ADMINISTRATIE PUBLICA Intarire institutionala 

 Management organizational 

Management financiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Comuna Gratia 
                                                            Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 
 

47 
 

 

      In analiza socio - economica s-au relevat resursele pe fiecare sector de activitate, ca apoi in 

analiza nevoilor si potentialului pe domenii si sectoare sa fie detaliate necesitatile principale si 

mijloacele de rezolvare a acestora. 

    Pe baza rezultatelor analizei socio-economice s-a elaborat strategia de dezvoltare durabila 

care cuprinde actiunile ce urmeaza a fi intreprinse, precum si planul strategic de interventie,  in 

care apar termenele de indeplinire si responsabilitatile pentru actiunile preconizate. 
 

 4.2. Prezentarea generala a localitatii  
 

 

Localizare 
 

         Comuna Gratia  este situată în nordul judeţului Teleorman ,la graniţa dintre judeţele 

Giurgiu,Dămboviţa şi Teleorman la 50 km distanţă de capitala Bucureşti .Comuna are o suprafaţă   

de 28 Km2..Faţă de reşedinţa comunei, cele două sate sunt situate la distanţe mici,de cca 1 

km.Comuna este legată de municipiul l Alexandria, reşedinţa de judeţ , prin drumul judeţean 

711.Pe teritoriul comunei există  staţii de autobuz pentru transportul rutier în comun, care fac 

legătura cu reşedinţa de judeţ şi cu municipiul Bucureşti   
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Legătura localităţii cu comunele şi satele  vecine  se  realizează  prin  DJ711 ,prin care se asigura 

legatura cu comuna Corbii Mari din judetul Dâmboviţa si cu autostrada Bucuresti-Pitesti si prin 

DJ 601 care asigura leagtura cu judetul Giurgiu 

 

Comuna Gratia are o suprafata totala de 3 818 ha din care suprafata Agricola este de 3 556 ha 

structurata astfel 

- arabil -3 193 ha  

- păsuni – 293 ha 

- vii si livezi -41 ha  

-paduri -94ha 

-ape-5 ha 

   Restul suprafeţei reprezintă terenuri ocupate de drumuri, curţi şi construcţii  

Comuna Gratia  are in componenta  următoarele sate : 

satul Ciurari Deal  – centrul politic-administrativ al comunei 

satul Gratia   

satul Drăghineşti. 

 

Lista localitatilor invecinate 

 

la sud: Comuna Purani 

la est: ComunaRoata de jos ,judetul Giurgiu 

la nord: Comuna Corbii Mari,judetul Dimbovita 

la vest: ComunaPoeni 

Satele componente ale comunei detin drumuri comunale asfaltate.  

 

Teritoriu 

administrativ 

al unitatii de 

baza 

CATEGORII DE FOLOSINTA 

 AGRICOL = 3527,3 ha NEAGRICOL = 291,00 ha TOTAL 

 Arabil Pasuni 

- 

Fanete 

Vii Livezi Paduri Ape Drumuri Curti – 

constructii 

Neproductiv - 

Extravilan 3014,97 293,0 41,0 - 94,0 5,0 56,70 - 14,00 3518,67 

Intravilan 178,33 - - - - - 23,30 98,0 - 299,63 

Total 3193,30 293,0 41,0 - 94,0 5,0 80,00 98,0 14,,00 3818,30 

% din total 92,38 7,62 100,00 
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Istoricul localitatii 

 

Cel mai vechi sat component al comunei Gratia este Drăghineşti, atestat documentar la sfârşitul 

sec. al XVI-lea şi nu Gratia, actualul centru de comună, atestat documentar mai târziu, în al doilea 

deceniu al sec. al XVII-lea. Este important de menţionat că cele două sate şi apoi comune, Gratia 

şi Drăghineşti, au depins administrativ de judeţul istoric Vlaşca, din epoca medievală până la 

reforma administrativă din anul 1960, când au făcut parte din raionul Videle şi apoi din anul 1968 

din judeţul Teleorman. 

Satul Draghinesti este atestat documentar pentru prima dată la 10 aprilie 1604 într-un zapis în 

care Baicu logofăt din Drăghineşti apare ca martor în actul prin care Para postelnic îi vinde popii 

Stanciu o ocină în Cârtojani 

Satul Gratia   este atestat documentar mai târziu cu un deceniu şi jumătate decât Drăghineşti. La 

8 decembrie 1617 Stanciu din Gratii este martor la zapisul de vânzare al moşiei Cârtojani 

Satul Ciurari  Deal Despre satul Ciurari se pot spune foarte puţine lucruri. El este menţionat doar 

în Cartea de hotărnicie a moşiei Gratia-Fărcăşanca din anul 1901, executată de ing. M. Gregorian. 

Aici se precizează că în anul 1868, în condiţiile aplicării reformei agrare decretate de Alexandru 

Ioan Cuza în 1863, s-a înfiinţat acest cătun, cu numai 26 de gospodării . 

 

 

Date despre relief 

      Teritoriul comunei Gratia se afla  în partea centrală a Câmpiei Române, subunitate a C. Găvanu-

Burdea. Prezintă un relief neted, tabular, înclinat uşor de la NV la SE. Se disting următoarele  

trepte morfologice: 

lunca Dâmbovnicului cu lăţimea de cca. 500 m, cu o pantă longitudinală de cca. 1m/km. pe 

cuprinsul luncii se află o parte din vatra satului Ciurari-Deal; 

terasa de 3-6 m altitudine, relativă faţă de nivelul luncii, apare fragmentar pe partea dreaptă a 

Dâmbovnicului, pe care s-a instalat sectorul de vest a vetrei Drăghineşti; 

Câmpia domină lunca Dâmbovnicului cu aproximativ 20 m, marcând cca. 135 m altitudine la V de 

Drăghineşti şi 130 m în dreptul satului Gratia 

 

4.2.4 Date hidrografice  

       Corpurile de apă existente  pe teritoriul comunei Gratia sunt: 

-zăcământul de ape subterane Videle – Gratia -Trivalea Mosteni, cu rezerve exploatabile calculate 

pentru acviferele situate pâna la adâncimea de 100 m (exceptând freaticul), de 12 011 mc/zi; 

râurile Chiricanu, Crevedia, Jirnov şi Dimbovnic. Lungimea totală a râurilor cadastrate este de 

14,181 km; 

-lacurile de acumulare Ureni, în număr de două, situate în bazinul Jirnov. 

    Perimetrul total al lacurilor cadastrate este de 3,986 km. 

Hidrografia de suprafaţă este reprezentată de râul Dâmbovnic care are un curs sinuos, cu 

meandre, fiind afluentul râului Neajlov care face parte din bazinul hidrografic Argeş . 
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        Reţeaua hidrografică din zonă este reprezentată de râul Dimbovnic. Debitul râului este 

influenţat major de regimul pluvial. Debitele minime se înregistreaza în perioadele august-

septembrie, ca urmare a cantităţii mici de precipitatii, si decembrie-februarie, în timpul podului 

de gheaţă, când o mare cantitate de apa este reţinută in stratul de zapada. Râul se alimentează 

parţial şi din depozitele de terasă, ceea ce îi asigură, pe toată perioada anului, o permanenţă a 

procesului de scurgere prin albie. 

 

Clima 

 

                  Clima comunei se caracterizează prin temperatura medie anuală de cca. 10,5°C, a lunii 

iulie (cea mai călduroasă), de peste 22°, iar a lunii ianuarie (cea mai răcoroasă) sub -3°C. Valorile 

extreme oscilează în jur de -30°C iarna şi în jur de 41°C vara. Numărul zilelor fără îngheţ este între 

200 şi 210/an, cel al zilelor de iarnă (cu temperatura maximă sub 0°C este mai mare de 30, iar al  

zilelor tropicale (temperatura maximă a zilei de peste 30°C) este între 40 şi 50. 

Precipitaţiile medii anuale nu ating 600 mm. Cele mai multe ploi cad în luna iunie, în medie de cca 

80 mm, sub formă de averse. Ninsorile cad în perioade noiembrie-martie, dar sunt neregulate şi 

uneori lipsesc (ori sunt atât de puţine încât se pot produce mari pagube în agricultură. În această 

perioadă sunt frecvente şi brumele, chiciura.Regimul eolian este dominat de Crivăţul de E şi NE, 

aducătoare de secetă vara  şi de geruri şi ninsori iarna, uneori sub formă de viscol, care spulberă 

şi întroieneşte zăpada. Frecvent bate în zona comunei şi Austrul de la V şi SV, care în unele veri 

prelungeşte perioadele de secetă 
 

 

 
 

Pedologie 

 

       Comuna Gratia este situata în zona de câmpie tabulară Găvanu-Burdea, care are altitudini 

cuprinse între 90 şi 300 m.Din punct de vedere pedologic învelişurile de sol existente fac parte 

din următoarele clase pedogenetice : 

soluri argilo-iluviale brun-roşcate, inclusiv podzolite slab (BR) 

soluri gleice pe depozite fluviatile şi fluvio-lacustre recente (G) pentru amplasamentele situate 

în albia râului, în zona de traversare a râului. 
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4.3. Populatia, resursele umane si piata muncii 
 

 

Populatia si resursele umane 
 

         La data de 01 ianuarie 2012, populatia comunei alcatuia 3005 locuitori din care populatie 

stabila 2226 persoane, 49.2% barbati si 50.8% femei. Persoanele sub 15 ani alcatuiau 13,26% pe 

cand persoanele peste 59 de ani alcatuiau 32,47% din populatia totala. 
Mai jos se prezinta structura populatiei pe sexe si varsta, dupa limba materna, precum si dupa 

etnie si confesiune in comuna. 

Grupa de 

virsta 

TOTAL BARBATI FEMEI 

Numar % Numar % Numar % 

Sub 15 ani 301 10.01 150 10.49 151 9.60 

15-59 ani 1698 56.51 888 62.05 810 51.46 

60 ani si 

peste 

1006 33.48 393 27.46 613 38.94 

Total 3005  1431  1574  

 

 

 

 STRUCTURA ETNICA A POPULATIEI IN COMUNA GRATIA 

 

ETNIA NUMAR DE PERSOANE % DIN POPULATIE 

ROMÂNI 2931 97,53 

ROMI 74 2,47 

 

STRUCTURA CONFESIONALA  A POPULATIEI IN COMUNA GRATIA 

Confesiunea/religia NUMAR DE PERSOANE % DIN POPULATIE 

Ortodoxa 3005 100 

   

 

STRUCTURA POPULATIEI DUPA STUDIILE ABSOLVITE 

 

Populati

e 

NIVELUL INSTITUTIEI DE INVATAMINT ABSOLVITE 

SUPERIOR LICEAL PROFESIONAL GIMNAZIAL 

NUMA

R 

PROCEN

T 

NUMA

R 

PROCEN

T 

NUMA

R 

PROCEN

T 

NUMA

R 

PROCEN

T 

Total dc 129 4,29 527 17,53 366 12,18 871 28,98 

Barbati 58 4,05 274 19,14 283 19,78 366 25,57 

femei 71 4,51 253 16,07 83 5,27 505 32,08 
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Conform recensamintului populatiei si al locuintelor din anul 2012,comuna Gratia are un numar de 3005 locuitori. 

 

 

 

 

 

 

 
 Populatie feminina 

 1574 

 (52,37%) 

 3005 

 

                            Populatie 

                        masculina 

                            1431 

                             (47,63%) 
 

 

  

  

  

Analiza pietei muncii 

          Romania este inca departe de atingerea obiectivului EU 2020 stabilit de Programul national  de 

reforma care mentioneaza o rata de ocupare a fortei de munca de 70% pana in 2020, avand in vedere 

ca rata de ocupare a fortei de munca in 2016 a fost de 61,6%. 

In anul 2016, numai 61,6% din populatia Romaniei cu varsta 20‐64 de ani era activa pe piata muncii. 

Rata de ocupare a populatiei active din mediul rural era de 58,8%. 

                 Agricultura este supra‐dimensionata, din punct de vedere al populatiei angajate. Unul 

din obiectivele principale ale strategiei nationale de ocupare a fortei de munca si ale politicilor 

existente in domeniu a fost reducerea ocuparii fortei de munca in agricultura. 

Migrarea in exterior a populatiei rurale tinere, alaturi de imbatranirea populatiei rurale, conduce 

la un declin al fortei de munca disponibile din spatiul rural. 

Majoritatea populatiei active este ocupata in constructii,transporturi si prestari servicii. Este de 

mentionat ponderea ridicata  a populatiei care este ocupata in alte meserii decat cele agricole. 

 Autoritatile locale au datoria de a cauta investitori care sa-si localizeze afacerile pe raza comunei, 

in conditiile in care exista forta de munca ieftina. 
 

 

   Referitor la situatia somajului in localitatea Gratia la sfarsitul anului 2016, se  inregistra un  

numar de 5 someri  reprezentand 0.16% din totalul populatiei stabile. 
   Tinand cont de pozitia geografica a comunei, de existenta zonelor industriale in comunele si 

orasele limitrofe, navetismul este un fenomen prezent, principala zona industriala fiind in zona 

municipiului Bucuresti 
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 4.4. Educatie, cultura si arta  
 

 

4.4.1. Educatie 

       In comuna Gratia functionează 3 unităti de învătămant , respectiv 2 grădiniţe şi o scoala 

generala   .La începutul anului de învăţământ 2016/2017, 51 copii erau înscrişi la grădiniţe, numărul 

copiilor înscrişi la şcoli fiind de 262.În invăţămîntul de toate gradele îşi desfăşoară activitatea 

instructiv - educativă un număr de 35 cadre didactice titularizate. Aceste cadre didactice 

reprezinta un potential uman care poate fi important in elaborarea proiectelor de dezvoltare 

locala. 

           Baza materială a sistemului instituţional în care se desfăşoară activitatea de educaţie şi 

invăţămînt dispune de 18 săli de clasă şi cabinete şcolare, 4 laboratoare, 1 sală de sport  n1 

laborator informatic si  1 bibliotecă.Până în prezent au fost create condiţii pentru buna 

functionare a şcolilor si grădiniţelor din perimetrul comunei si anume: 

-a fost amenajată 1 sala de informatică dotată cu calculatoare şi softurile necesare în şcoala 

Generala nr 1 Gratia;-s-a construit 1 sală de sport la şcoala Generala nr 1 Gratia  prin  programul 

iniţiat de Guvernul Romaniei pentru construirea de Săli de sport ;-pentru asigurarea unor condiţii 

corespunzătoare în procesul educational a fost  schimbat vechiul mobilier;-Scoala generala cu 

clasele I-VIII din satul Ciurari Deal a fost complet reabilitata in anul 2012- Consiliul local a sprijinit 

deplasările elevilor şi cadrelor didactice la olimpiade şi diferite alte concursuri -pentru 

transportul elevilor la si de la cursuri au fost achizitionate doua microbuze scolare  

O necesitate importanta este amenajarea curtii interioare a scolii cu spatii verzi, banci si alei 

Populatia prescolara si scolara este destul de redusa, ceea ce reprezinta un dezavantaj pentru 

viitor, in conditiile in care numarul populatiei tinere, in general, este destul de redus..  

Scoala generala nr 1 Gratia
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Sala de sport

 
 

4.4.2 Cultura si arta 

       În comuna Gratia exista 1 cămin cultural si 1 biblioteca,pe linga Scoala Generala Gratia . 

Caminul cultural a fost modernizat prin fonduri CNI  ,investitie finalizata in anul 2016.Prin lucrarile 

de  prima interventie executate ,a fost schimbat acoperisul, s-a construit un grup sanitar, a fost 

construit sistemul de incalzire pe combustibil solid, a fost termoizolata intreaga cladire, s-au 

facut dotari specifice(scaune, statie audio,videoproiector etc).In cadrul Caminului Cultural 

,activitatile cultural artistice sunt marcate prin sarbatorile de iarna, 1-8 martie , serbarile de sfarsit 

de an scolar, sunt gazduite diferite spectacole , au loc diferite intruniri,prezentari ,organizari de 

evenimente . 

Caminul Cultural Gratia 
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 4.5. Sanatate si servicii medicale. Asistenta sociala  
 

 
Sanatate si servicii medicale 

       Reformele din domeniul sanitar au produs modificări în structura organizatorică a acestui 

sistem si la nivelul comunei Gratia,dispensarele medicale,care au asigurat asistenţa primară, 

transformându-se în cabinete medicale individuale, unde îşi desfăşoară activitatea medicii de 

familie. 

    La sfârsitul anului 2016, reteaua publică de ocrotire a sănătătii a comunei cuprindea, 2 cabinete 

medicale individuale, si 1 farmacie umană,Persoanele ocupate in cadrul sistemului de sanatate de 

pe raza comunei Gratia sunt in numar de 6. 

Este necesara reabilitarea dispensarului si dotarea acestuia pentru a indeplini standardele 

necesare autorizarilor, inclusiv facilitatile legate de utilitati. 

Se impun urmatoarele masuri: 

reabilitare dispensare, dotarea si utilarea acestora la standarde europene,  

Achizitionarea unei masini tip ambulanta  dotata corespunzator pentru a asigura servicii 

medicale persoanelor din localitate; 

Infiintare unui punct de permanenta; 

 constructie-infiintare farmacie veterinara; 

Program complex de asigurare a securitatii umane fata de expunerea la riscul de imbolnavire. 

 

 

Servicii sociale 

 

     Serviciul de asistenta sociala din cadrul primariei este acredidat. Infrastructura de servicii 

sociale este bine dezvoltata. La nivelul Primariei exista servicul de asistenta sociala ,in cadrul 

caruia isi desfasoara activitatea un numar de 5 persoane,dintre care un asistent medical 

comunitar. 

       Pe plan local, rezultatele activitaţii în domeniul asistenţei sociale sunt bune,urmărindu-se cu 

prioritate ca toate cazurile să fie rezolvate la nivelul Primăriei Gratia fără  a se depaşi termenele 

legale de soluţionare a petiţiilor. Numai în situaţii deosebite, cazurile sunt trimise  altor instituţii  

   In subordinea Primariei Gratia functioneaza un centru de zi pentru copiii  aflati in situatii de 

risc.Constructia  si dotarea acestui centru s-a facut prin fonduri europene in cadrul Proiectului  

privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de 

familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale.Centrul a fost dat in folosinta in anul 2015, un numar de 25 de copii beneficiind 

de servicii de consiliere si  hrana calda .Functionarea acestui obiectiv se face din fonduri alocate 

de Consiliul Judetean Teleorman si din bugetul local al comunei Gratia.  
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Centru de zi pentru copii 

 
 

 

 

 4.6. Conditii de locuit si alte dotari  
 

 

La o populatie de aproximativ 2909 persoane conform datelor furnizate de primaria comunei, 

exista 1158 gospodarii . 

Cca. 90% din locuintele populatiei sunt construite din caramida si BCA,  

Tipologia gospodariilor 

In comuna cca 30-35% sunt locuinte noi modernizate. 

Comuna dispune de telefonie fixa si retea de cablu prin ROMTELECOM.  
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 4.7. Cadrul socio-economic  
 

4.7.1 Context general socio-economic 

 
      Potrivit rezultatelor definitive ale recensamantului populatiei si locuintelor 2011, comunicate 

de Institutul National de Statistica (INS), in satele si comunele Romaniei traiesc 9.256 mii de 

locuitori, reprezentand 46% din totalul populatiei stabile. Fata de situatia de la penultimul 

recensamant, ponderea populatiei stabile din mediul urban a crescut cu 1,3 puncte procentuale 

in detrimentul mediului rural. 

Conform datelor INS – RP 2011, zonele rurale din Romania acopera 87,1% din teritoriul tarii, 

cuprinzand 47,2% din populatie. 

Contributia agriculturii la PIB a fost intotdeauna ridicata. Valoarea adaugata bruta (VAB) a 

agriculturii a reprezentat 6,5% din totalul VAB ( Sursa: Studiu Comisia Nationala de prognoza2011). 

Cu toate acestea, ea ramane scazuta, avand in vedere resursele neutilizate. La nivel national VAB 

a inregistrat o valoare de 114.744,8 milioane Euro in anul 2012.(sursa Eurostat). 

          Comuna Gratia este o unitate administrativ teritoriala tipica pentru zona de cimpie  si de 

aici rezulta principalele caracteristici socio–economice. Astfel, majoritatea populatiei isi castiga 

existenta prin agricultura si cresterea animalelor. Specificul zonei nu permite o agricultura 

performanta, aceasta fiind in acest moment una de subzistenta, iar cresterea animalelor nu se 

desfasoara in sistem industrial, cu eficienta de rigoare, ci prin intermediul gospodariilor 

individuale. Trebuie insa spus ca exista un numar mare de persoane care isi castiga existenta din 

alte meserii decat cele Agricole, in special prin practicarea de meserii in contsructii data fiind 

distanta relative mica fata de capitala Bucuresti(aproximativ 50 km) Aceasta diversificare a 

surselor de venituri reprezinta un avantaj care poate fi valorificat din punctul de vedere al 

fondurilor pentru dezvoltare rurala. 

        Se impune o diversificare a economiei locale prin atragerea de investitori in zona. In afara 

de investitii in ferme de animale si agricultura, se pot face investitii si in alte activitati economice, 

cum ar fi  localizarea unor fabrici din alte regiuni, in conditiile in care comuna dispune de forta 

de munca. Nu trebuie insa neglijate initiative economice individuale la nivel de comuna, afaceri 

care sa nu necesite capitaluri de start importante, deoarece locuitorii nu dispun de aceste 

sume.Ar mai fi de adaugat ca in conditiile socio – economice date, zona sufera de migratie de 

forta de munca spre vestul Europei, un lucru care are doua aspecte: 

      -unul pozitiv legat de aducerea de venituri in comuna, fapt care impulsioneaza si alte 

domenii, cum ar fi constructiile; 

      -unul negativ legat de situatia demografica, de pericolul imbatranirii populatiei si de 

absenta fortei de munca calificate. 

Fenomenul nu poate fi inca masurat cu exactitate si apreciat datorita aspectelor legate de 

munca fara forme legale in strainatate. 
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Agricultura si cresterea animalelor 
 

 

      Bogatia naturala a comunei este terenul agricol care favorizeaza agricultura  si cresterea 

animalelor. Cu toate ca terenurile agricole nu sunt de calitate , acestea reusesc sa asigure 

nevoile gospodaresti. Conditiile climaterice si de sol nu permit desfasurarea unei agriculturi care 

poate fi competitiva,  mecanizarea fiind invechita. 

    Situatia fondului funciar Com. Gratia  este urmatoarea: 

 

HA 

 

ARABIL PASUNI PADURE VII  

3193 293 94 41  

     

 

TOTAL TEREN INTRAVILAN =299.6 HA 

TOTAL TEREN EXTRAVILAN =3 518 HA 

           Pe teritoriul comunei Gratia se cultiva in principal griu ,porumb, floarea soarelui, pomi 

fructiferi, plante furajere . In ce priveste viticultura pe teritoriul comunei sunt vii, dar slab 

reprezentate . Solul este insa favorabil pentru infiintarea de livezi si pomi fructiferi.  

Gradul de mecanizare al agriculturii este scazut si din acest motiv si productivitatea este 

scazuta. Aceasta situatie se datoreaza si suprafetelor agricole individuale reduse care nu permit 

investitii in mecanizare, investitii ce nu ar fi amortizate. 

         Este de retinut ca in comuna Gratia a fost construita si este data in folosinta o platforma 

de depozitare a gunoiului de grajd ,construita din fonduri nerambursabile prin Programul de 

prevenire a poluarii cu nutrient, derulat prin Ministerul Mediului .Pe aceasta platforma este 

depoziat gunoiul de grajd provenit de la gospodarii ,practica ce se doreste a fi inceputul unei  

agriculturi ecologice. 

Referitor la organizarea pe plan local a agriculturii pe raza comunei nu sunt societati agricole 

Gradul de echipare si dotare tehnica in agricultura: 

 
 

Tractoare Moto- Semanatori Masini  pentru Plug +Disc cu Plug cu 

cositoare imprastiat tractiune tractiune 

 ingrasaminte mecanica animala  

104 15 35 18 157 3 

Grape cu Grape  cu Combine pentru Combine pentru Masini pentru Masini  

tractiune tractiune recoltat cereale recoltat porumb recoltat pentru  

4.7.2. Agricultura si cresterea animalelor. Silvicultura 
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mecanica animala paioase  cartofi erbicidat 

1 3 7 1 0 18 

 

Cresterea animalelor - este o indeletnicire straveche in comuna Gratia  . Datorita suprafetelor 

mari de pasune de pe raza comunei, in viitor se pot infiinta ferme mari de crestere a bovinelor 

si ovinelor, existand premizele fizice pentru fabricile de nutreturi combinate necesare. 

Referitor la numarul de capete de animale situatia este prezentata mai jos: 
 
 

cai bovine ovine porcine caprine pasari stupi 
       

17 250 150 2000 350 11000 65 

 

         In scopul dezvoltarii economice autoritatile locale au datoria de a sprijini intreprinzatorii 

privati pentru diversificarea gamei de produse prin introducerea unor activitati noi (cultura 

ciupercilor, sere, cresterea prepelitelor, etc.). 

Oportunitatile de finantare de genul programelor de finantare a agriculturii au fost prea putin 

folosite din cauza necunoasterii. Aceste tipuri de afaceri nu implica investitii foarte mari. Sprijinul 

autoritatilor locale catre potentialii intreprinzatori consta in acordarea de consultanta pentru 

intocmirea cererilor de finantare in domeniul dezvoltarii agricole. 

 

 

     4.7.3 Industria  

 
       Activitatea industriala este destul de scazuta la nivelul comunei Gratia, cu toate ca in 

comuna sunt inregistrate un numar de 12 firme cu obiect de activitate Constructii  

            Dezvoltarea industriala a comunei trebuie sa se faca in functie de resursele existente, iar 

autoritatile locale se pot implica in stimularea afacerilor: 

• dezvoltarea spiritului antreprenorial si  oferirea de informatii in domeniul afacerilor si 

al finantarilor prin contactarea unor firme de consultanta; 

• infiintare centru de predare a cerealelor; 

• infiintarea unui abator la standarde, care sa deserveasca si localitatile limitrofe; 

• infiintare centru de predare a produselor din carne si lapte – domeniul zootehnie; 

• infiintare ferme porcine; 
               Chiar daca cele enumerate mai sus par a nu avea legatura cu autoritatile locale, fiind 

de competenta investitorilor privati, in fapt autoritatile pot sprijini dezvoltarea afacerilor prin 

identificarea potentialelor firme dornice sa investeasca si acordarea unor facilitati, cum ar fi 

teren, scutiri si reduceri de taxe, etc. Sa nu uitam ca activitatile care necesita multa forta de 

munca (cum ar fi croitoriile) se vor delocaliza din zona marilor orase (unde forta de munca 
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este scumpa si putina) si se vor muta in mediul rural, unde forta de munca e mai ieftina. 

Depinde de autoritati daca reusesc sa atraga aceste unitati economice. Atragerea 

investitorilor implica insa ca infrastructura de utilitati sa fie pusa la punct.

 
 

 

              Principalele obstacole in dezvoltarea mediului de afaceri in rural il constituie lipsa culturii 

antreprenoriale specifice si lipsa resurselor financiare necesare deschiderii unei afaceri. 
Pe raza comunei serviciile au inceput sa se dezvolte imediat dupa anul 1990, astazi fiind  legate 

mai ales, comertul cu amanuntul al produselor alimentare, materialelor de contsructii 

,agricultura. Punctele de desfacere a produselor alimentare au infrastructura dezvoltata 

acestea fiind  amenajate in spatii special pentru aceasta activitate  

     Există 12 magazine  5 dintre ele   cu  infrastructura  dezvoltată,  . 

În comună îşi desfăşoară activitatea diferite societăţi comerciale cu capital privat, asociaţii 

familiale şi persoane fizice autorizate având ca obiect de activitate prestări de servicii în 

domeniul morăritului, panificaţiei,  construcţiilor,transporturilor  şi unităţi comerciale de 

desfacere cu amănuntul a produselor alimentare şi industriale : 

În comună nu există târg,cel mai apropiat târg se află la 7 km,  comuna Roata de jos -judeţul. 

Giurgiu. 

Servicii existente:   

 1 Posta, 

1 Farmacie umana; 

2 cabinete  medicale; 

1 cabinet stomatologic; 

1 cabinet de asistenta veterinara; 

Unitati comerciale – magazine mixte; 

Servicii necesare: 

SUPERMARKET; 

Servicii bancare; cabinet notarial; 

Service reparatii auto, electrocasnice si electronice; frizerie – coafor; cizmarie; 

croitorie; 

Sala fitness, salon de infrumusetare, Cabinet chinetoterapie; 

Brutarie; 

Punct de informare a populatiei cu privire la legislatia europeana 

 

 

4.7.4. Serviciile 
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Lista firmelor active din comuna Gratia  
 

 

NR 

CRT 

NUMELE FIRMEI DOMENIU DE ACTIVITATE 

1 MIF TRANSCOM SRL COMERT 

2 STAR ADI SRL COMERT 

3 LIANA SRL FARMACIE 

4 A B 2009 SRL TRANSPORT 

5 GAB 2009 TRANS SRL TRANSPORT 

6 ANDIVET SRL CABINET VETERINAR 

7 MARIANA COM SRL COMERT 

8 DANSICA COM SRL COMERT 

9 CODECOM SRL COMERT 

10 ATRIBO CONSTRANS SRL TRANSPORT 

11 MARIANCO 2001 PRODIV SRL COMERT 

12 TOMNATES SRL CONSTRUCTII 

13 GEVALMIR SRL COMERT 

14 FABRIC PIXELS SRL SERVICII 

15 ZAN DAN TRAN SRL TRANSPORT 

16 REL TRANS SRL TRANSPORT 

17 BOG TUDOR TRANSCOM SRL CONSTRUCTII 

18 NIK VIO LOGISTIC SRL TRANSPORT 

19 MECANSERVICE SRL CONSTRUCTII 

20 DIACONSTRUCT&CONSULTING SRL CONSTRUCTII 

21 ALIN TRANS SRL TRANSPORT 

22 CUBIC DESIGN CONCEPT SRL SERVICII 

23 MARIAN COMPANY SRL TRANSPORT 

24 SMI CONSTRUCT SRL CONSTRUCTII 

25 DIN TRANS SRL TRANSPORT 

26 BADEA NIKOS SRL COMERT 

27 NFC CARGO SRL TRANSPORT 

28 COSTI TRANS SRL TRANSPORT 

29 GYM TRANSCOM TRANSPORT 

30 IF PETCU COMERT 

31 VIC MARG SRL COMERT 

32 DAB TRANS SRL TRANSPORT 

33 BUCHAREST TAILERING SRL TRANSPORT 

34 SOTIR STAR SNC COMERT 

35 AIR FRESH TEHNOLOGY CONSTRUCTII 

36 II ALBU STAN  TRANSPORT 

37 AGRO AVIC PROSPER SRL AGRICULTURA 
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 4.8. Infrastructura  
 

 
        In mediul rural, calitatea si dezvoltarea drumurilor comunale publice prezinta mari 

decalaje fata de standardele UE. La finalul anului 2016, din 31639 km drumuri comunale, doar 

7% erau modernizate, cea mai mare parte fiind drumuri pietruite (48%) si drumuri de pamant 

(29%). Infrastructura rutiera improprie cauzeaza dificultati in dezvoltarea economica, umana 

si sociala. 

De asemenea, o importanta majora, in localitatile rurale o au alimentarea cu apa potabila si 

canalizarea apelor uzate. Acestea sunt esentiale din punctul de vedere al urmatorilor 

indicatori : confortul locuitorilor, igiena si sanatatea, activitatea comunei pentru investitorii 

privati, valorificarea potentialului touristic si protectia mediului. 
In comuna Gratia infrastructura fizică (apă – canal, gaze naturale, drumuri, etc.) ESTE 

modernizată  

Alimentarea cu apa: 

    Comuna Gratia are sistem centralizat de alimentare cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa asigura apa necesara pentru cosumatorii actuali  si intr-o 

perspectiva de 20 de ani.Sursa de apa o reprezinta stratele acvifere de medie adancime din 

Complexul Stratelor de Fratesti.Pofilul de activitate al folosintei de apa. Apa este folosita pentru 

nevoile igienico-sanitare ale populatiei, pentru animalele din gospodarie, societati comerciale, 

de productie si social culturale. 

Sistemul de alimentare cu apa a fost calculat pentru zone cu gospodarii avand instalatii sanitare 

interioare si preparare apa calda in sistem local.  

            Sistemul de alimentare cu apa este compus din urmatoarele obiecte: 

Sursa apa: 2 puturi forate cu un debit de 9,1 l/s respectiv 13,26l/sec executate la 100 m adancime. 

Un put este amplasat in gospodaria de apa, iar al doilea la o distanta de 200 m fata de primul. 

Sursa de apa este amplasata in partea sudica  a atului Ciurari – sed. 200. 

Pentru protejarea instalatiei din put s-au executat cabine rectangulare din beton armat 

semiingropate cu dimensiunile 2,0 x 2,0 x 2,2 m. Puturile sunt echipate cu pompe submersibile 

trifazate cu P= 1,5 kw 

Conducta legatura puturi: conducta PEID De= 80 mm; L= 200 ml 

Conducta aductiune: conducta PEID De= 110 mm; L= 15 ml. 

Inmagazinare: rezervor de inmagazinare este metallic, cilindric, suprateran cu V= 600 mc 

Rezervorul asigura compensarea variatiilor orare de  consum, pastreaza 

rezerva de incendiu de 153mc. 

Statie pompare - clorare + punct exploatare 

Este o constructie independenta compartimentata astfel: 

Compartiment statie pompare 

               Statia de pompare este echipata cu utilaje de pompare, instalatii hidraulice si electrice 

aferente: 

grup de pompare compus din 3 pompe – 5,5 kw/pompa;panou electric de comanda si control 

automat 
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colectoare aspiratie si refulare dotate cu robinet de inchidere – deschidere, clapete de sens pe 

fiecare pompa in parte si pe aspiratie;recipient de hidrofor cu membrana elastica avand 

capacitatea V= 300 l;Grupul de pompare are rol de a pompa apa din rezervorul de 

inmagazinare in retea. 

Caracteristici grup pompare (2A HR) Qp= 14,73 l/s si presiunea Hp = 38 mCA. Pornirea si oprirea 

pompelor se face automat functie de presiunea apei din retea prin intermediul recipientului de 

hidrofor. 

Statia de clorare 

           Dezinfectia apei se face cu clor gazos prin intermediul unei instalatii de dozare Amestecul 

clor-apa se face in caminul de amestec (pe conducta de aductiune) Statia de pompare - clorare 

si grupul de exploatare sunt echipate cu: instalatii hidraulice, conducte si armaturi, aparate de 

masura si control. 

instalatii sanitare;instalatii electrice de automatizare si control;Conductele sunt metalice, pentru 

apa, potejate impotriva coroziunii in interior si exterior, cu mase plastice.;Conductele de 

aspiratie, refulare si golire sunt prevazute cu vane de trecere, iar preaplinul este liber si legat la 

golire. 

Grupul sanitar este prevazut cu lavoar de perete, vas WC, racorduri la apa si canalizare. 

Gospodarirea de apa este in partea sudica a satului Ciurari-Deal are o suprafata de 50x50m, este 

imprejmuita si este considerata zona de protectie sanitara. 

Retele de ditributie 

         Reteaua de distributie este de tip ramificat in lungime totala de 27.480 m din polietilena 

PEHD –PE 80 SDR 17,5 PN 6 cu diametre cuprinse intre 63÷250 mm. Pe retea s-au prevazut 52 

cismele stradale si 4 hidranti de incendiu, pe conducta principala in zona centrala a 

localitati.Reteaua a fost prevazuta cu robinete de sectionare pe conductele principale montate 

in 6 camine de vane, iar pe ramificatiile cu lungimi mai mici de 300 m s- au prevazut robineti de 

sectionare montati direct in pamant.Reteaua subtraverseaza parau Dimbovnic in localitatea 

Ciurari Deal in aval de podul existent pe DJ701. 

Debite autorizate la sursa: 

Qn zi med = 268,0 mc/zi 

Qn zi max = 750,0 mc/zi 

Qn minim zi =138,0 mc/h 

Total mediu anual = 97,820mc/an 

         Aparatura si instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa captata si consumata: 

fiecare put este prevazut cu apometru pentru evidenta debitelor captate Dn 80 mm 

pe conducta de distributie din statia de pompare este montat apometru Dn 125 mm pentru 

evidenta debitelor distribuite catre consummator. 

 

Canalizare menajera 

          Com. GRATIA are in functiune retea de canalizare menajera compusa din: 

colectare PVC-KG Dn 250mm; L=5,150km montate ingropate la adancimi cuprinse intre 1,5-2,5m,  

iar intrarea in statia de epurare la 3,20m .Statia de epurare este amplasata in zona sud a satului 

Gratia la cca 30m de paraul Dimbovnic.Este statie de epurare mecano-biologica, Qmax = 8,5l/zi 
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dimensionate pentru toti locuitorii celor 3 sate.Apele uzate epurate (efluentor) sint  deversate 

in emisar: paraul Dimbovnic. Debite evacute:Qu mediu zi = 252,30mc/zi Qu max zi = 735,0 mc/zi 

Qu max orar = 30,60mc/hTotal anual : 91.980,0 mc/an 

Conform proiect nr.58/2011 elaborat de S.C DANI BULDING – S.R.L Bucuresti 

s-a executat “Extindere retea de canalizare a apelor uzate menajere com. Gratia. 

Proiectul cuprinde: 

       Retea de canalizare menajera PVC Dn 250 mm; L= 16730m care cuprinde 4 tronsoane 

principale L = 4650m si 34 tronsoane  secundare L = 12019m Pe DJ 701 in satul Draghinesti sunt 

prevazute 2 fire stanga-dreapta. Sunt prevazute 3 subtraversari al DJ 701 care s-au executat prin 

foraj orizontal si s -a montat in teava de protectie.Pentru a evita adancimea mare de montaj s-a 

prevazut o statie de pompare echipata cu 2 pompe submersibile (1A+1r) cu Qp = 47,0 mc/h;Hp = 

6,0m H2O; P=3KW.Statia de pompare este din beton armat subteran. Se va amplasa in incinta 

dispensarului veterinar.Reteaua de canalizare suptraverseaza paraul Dimbovnic 

.Supratraversarea se face cu teava PVC SN8 Dn250mm montata in teava de protectie 

 Dn 324 x10mm fixata pe maluri in doua masive de beton. 

 

Statie epurare ape uzate 

 
 

Infrastructura de drumuri si transport 
 

Pe teritoriul comunei exista 21.5 km drumuri. Din acestea: 6 km drum judetean asfaltat; 15.5 

km drumuri comunale si satesti,modernizate .  
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Strazi modernizate  
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      Principala cale de acces in comuna este DJ 701 care face legatura cu Autostrada Bucuresti 

Pitesti,Km 49 ,aflata la o distanta de 15 km.Alta cale de acces in localitate este DJ 611 care face 

legatura cu judetul Giurgiu, comuna Roata de jos, si cu orasul Videle. 

Mai există un drum comunal care face legătura cu localitatea Sirbeni. 

Prin intermediul retelei de cai rutiere ce strabate comuna, teritoriul acesteia este in legatura 

directa si cu celelalte comune cu care se invecineaza. 

In acest moment reteaua stradala de toate gradele este modernizata-strazi asfaltate. 

Mijloacele de transport folosite de populatie sunt autobuze si microbuze ale firmei de 

transport rutier GYM TRANSCOM , cu sediul in comuna Gratia . 
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Infrastructura de utilitati 
 

 
 

Energie electrica 

          Gospodariile comunei sunt racordate la reteaua electrica in proportie de 100%, comuna 

dispunand si de iluminat public stradal compus din lampi cu LED , in proportie de 80%, Distributia 

energiei electrice se realizeaza printr-un sistem de retele electrice de medie si joasa tensiune. 

Exista 6 posturi TRAFO in toata comuna, aceste posturi necesita imbunatatiri deoarece exista dese 

caderi de tensiune ce afecteaza intreaga populatie a comunei. 

 
Gaz metan 

            In comuna Gratia nu sunt locuinte racordate la reteaua de gaz metan, aceasta in conditiile in 

care magistrala de transport gaz metan Ticleni Bucuresti se afla la o distanta de cca 3 km de centrul 

localitatii,pe teritoriul comunei.A fost intocmit Studiu de fezabilitate pentru infiintare retea gaze 

natural ,in present cautindu-se surse de finantare. 

       Infiintarea  reţelei de gaz metan nu implică costuri foarte mari, în condiţiile în  care gazul metan 

se exploatează pe raza comunei. De această reţea, se preconizează că în viitor vor beneficia şi alte 

localităţi în  vecinatate.  Pentru   prepararea   alimentelor   locuitorii folosesc combustibili solizi 

(lemne) şi butelii cu butan. Pentru încălzire se utilizează combustibilul solid (lemn) şi sobe clasice, 

dar noile construcţii apărute beneficiază de centrale termice. Şcoala generală din localitate este 

prevazută cu centrala termică. 

Colectarea deseurilor 

      In comuna Gratia există un sistem de  colectare a deşeurilor adunate în gospodăriile 

populaţiei,sistem implementat la nivelulul intregului judet Teleorman, prin Asociatia de 

dezvoltare intercomunitara Managementul Deseurilor .  

 

 

 4.9. Managementul si amenajarea teritoriului  
 

 

 
    Amenajarea teritoriului reprezinta expresia spatiala a politicilor economice, sociale, culturale si 

ecologice ale societatii. Amenajarea teritoriului are ca scop principal crearea unui nucleu comun 

care sa armonizeze politicile economice, sociale, ecologice si culturale, stabilite la nivel national si 

local, in vederea asigurarii unei dezvoltari echilibrate a diferitelor zone ale tarii, rezultatul final fiind 

cresterea coeziunii si eficientei relatiilor economice si sociale dintre acestea. 
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Context national 

 

In Romania, activitatile de amenajare teritoriului si de urbanism se desfasoara conform Legii 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile ulterioare. 
Obiectivele amenajarii teritoriului constau in: 

• Dezvoltarea economica si sociala echilibrata a regiunilor si zonelor, cu respectarea 

specificului acestora, 

• Imbunatatirea calitatii vietii oamenilor si colectivitatilor umane, 

• Gestionarea responsabila a resurselor naturale si protectia mediului, utilizarea rationala a 

teritoriului. 
Legea 350/2001 stabileste regulile pentru desfasurarea activitatii de amenajare a teritoriului si 

principiile de baza ale acestei activitati: principiului ierarhizarii, coeziunii si integrarii spatiale la 

nivel national, regional, judetean, orasenesc si comunal. 
Activitatea de amenajare a teritoriului este coordonata de Guvern prin Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice, care are urmatoarele atributii: 
Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului National – PATN; 

Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Regional – PATR – care 

fundamenteaza dezvoltarea regionala; 

           Colaborarea cu ministerele, precum si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale, 

pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajarii teritoriului si a programelor strategice 

sectoriale;Colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regionala, consiliile judetene si consiliile 

locale, precum si urmarirea modului in care se aplica programele guvernamentale si liniile 

directoare in domeniul amenajarii teritoriului la nivel regional, judetean si local; 

Avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului, potrivit competentelor stabilite prin lege. 

 
Atributiile administratiei publice locale in domeniul amenajarii teritoriului 

           Consiliul local asigura respectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a 

teritoriului aprobate. In indeplinirea atributiilor sale in domeniul amenajarii teritoriului, consiliul 

local utilizeaza informatii din toate domeniile de activitate economico-sociala. 

Context european 

 

       Principalele documente europene in vigoare care sintetizeaza experienta privind amenajarea 

teritoriului si la care Romania isi aliniaza politicile sale sunt: 
”Carta europeana a amenajarii teritoriului” este primul document strategic, la nivel european, 

adoptat in 1983, la cea de a 6-a Conferinta Europeana a Ministrilor Responsabili cu Amenajarea 

Teritoriului (CEMAT), care a avut loc la Torremolinos, Spania. Aceasta defineste amenajarea 

teritoriului ca “expresia spatiala a politicilor “ economice, sociale, culturale si ecologice a tuturor 

societatilor» si stabileste ca obiective fundamentale: dezvoltarea socio-economica echilibrata a 

regiunilor, ameliorarea calitatii vietii,  gestionarea responsabila a resurselor naturale si protectia 
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mediului, utilizarea rationala a solului. 

Schema de Dezvoltare a Spatiului Comunitar (SDEC) – Dezvoltarea spatiala echilibrata si durabila a 

teritoriului Uniunii Europene - document al Uniunii Europene, adoptata la Consiliul Informal al 

Ministrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului din tarile Uniunii Europene – Potsdam, 

Germania (mai 1999) 

Principii directoare pentru o dezvoltare teritoriala durabila a continentului european – document al 

Consiliului Europei, adoptat la Conferinta Europeana a Ministrilor Responsabili cu Amenajarea 

Teritoriului (CEMAT) – Hanovra, Germania (septembrie 2000) 

Agenda Teritoriala Europeana - document al COMISIEI EUROPENE (mai 2007) 

Activitatea de amenajare a teritoriului la nivel european este sprijinita prin Programele de 

Cooperare Teritoriala Europeana: 

INTERREG finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si avand ca obiectiv schimbul de 

experienta si bune practici in vederea imbunatatirii politicilor si instrumentelor regionale in 

domeniul amenajarii teritoriului; 

ESPON – Reteaua europeana de observare a dezvoltarii si coeziunii teritoriale, care finanteaza 

cercetarea teritoriului european. 

 
Dezvoltarea rurala si amenajarea teritoriului 

 

         Conceptul "amenajarea teritoriului" a aparut in perioada exodului rural catre orasele care se 

dezvoltau in ritm accelerat sub influenta revolutiei industriale. A aparut necesitatea de a separa 

spatial functiile urbane: de locuit, de munca, de cultura, de circulatie etc., amenajarea teritoriului 

extinzandu-se asupra ansamblului spatiului geografic, atat urban cat si rural. 

Elaborarea planurilor de amenajare regionala a teritoriului trebuie sa se bazeze pe un complex de 

elemente de baza, de natura diferita pentru a determina solutii tehnice prietenoase fata de mediu, 

utile si eficiente pe plan economico-social. 
      Legea fondului funciar, prevede ca organizarea si amenajarea teritoriului agricol - componenta 

dominanta a spatiului rural - trebuie sa asigure crearea conditiilor pentru o mai buna folosire a 

terenurilor in scopul productiei agricole, pe baza de studii si proiecte pentru rezolvarea 

urmatoarelor probleme: 

 

• corelarea dezvoltarii agriculturii cu celelalte activitati economice si sociale din zona, 

stabilind masuri care sa determine cresterea productiei agricole si imbunatatirea exploatarii 

terenului, cunoasterea terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu structurile 

de proprietate si cu formele de cultivare a pamantului; 

• stabilirea perimetrului fiecarei proprietati prin comasarea terenurilor dispersate si 

rectificarea hotarelor amplasate nerational; elaborarea de proiecte pentru organizarea si 

amenajarea exploatatiilor agricole; 

• stabilirea retelei de drumuri tehnologice agricole ca o completare a retelei de drumuri 

clasate etc. 
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       In domeniul amenajarii teritoriului comunei Gratia ,la data intocmirii prezentei strategii de 

dezvoltare ,a fost inctocmit si s-au obtinut avizele necesare  pentru Planul urbanistic general, 

documentatie care stabileste obiectivele, actiunile si masurile pentru localitate, pe o perioada 

determinata in vederea amenajarii teritoriului.  

 

 4.9.4 Urbanism si amenajarea teritoriului la nivelul local  
 

Compartimentul urbanism si amenajare teritoriala din cadrul Primariei Gratia 

Reprezentant Compartiment Urbanism si amenajare teritoriala : Tuturescu Ilie 

Viceprimar:  Dragusin Marius Doru 

 

        Comuna Gratia se intinde pe o suprafata de 3 818  00 ha din care 299 ha intravilan. La nivelul 

comunei, Planul Urbanistic General  este in derulare.,fiind aproape finalizat. 

Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului, la nivel Primarie Gratia, are urmatoarele 

atributii: 

• Verifica cererile si documentatiile anexe depuse in vederea obtinerii certificatelor de 

urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare; intocmeste si elibereaza certificatele 

de urbanism si autorizatiile de construire/desfiintare; 

• Asigura evidenta certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare; 

• Calculeaza taxele pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de 

construire0/desfiintare precum si regularizarea acestora la terminarea lucrarilor; 

• Organizeaza si exercita controlul in teritoriu in ce priveste modul de aplicare a prevederilor 

din autorizatia de construire si disciplina in urbanism; instituie registrul de efectuare a 

controlului si asigura evidenta proceselor-verbale de contraventie; 

• Asigura caracterul public al actelor de autoritate eliberate; 

• Participa la trasarea constructiilor, urmareste realizarea lucrarilor si la receptia finala a 

acestora; intocmeste procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor; 

• Pregateste si inainteaza in vederea obtinerii avizelor structurii de specialitate din cadrul 

consiliului judetean si a acordului unic, proiectul de certificat de urbanism sau de 

autorizatie de construire/desfiintare; 

• Supravegheaza aplicarea prevederilor din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, 

in acord cu planificarea de mediu; 

• Intocmeste si transmite situatiile statistice solicitate de diverse institutii; 

• Propune adoptarea de programe pentru infiintarea si dezvoltarea retelelor de canalizare, 

colectare a apelor fluviale, de aprovizionare cu apa potabila, pentru spatii de epurare a 

apelor uzate ale localitatii si pentru transportul in comun; 

• Raspunde de problemele privind protectia mediului. 
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        La nivelul comunei nu este implementat inca conceptul de ”teritoriu resursa”. Mentalitatea 

locuitorilor comunei nu este formata pe principiul abordarii vietii sociale si economice in contextul in care 

teritoriul constituie o resursa. 
         Zonarea teritoriului se va putea face numai in conditiile definitivarii reconstituirii proprietatii asupra 

terenurilor si cladirilor. De asemenea, PUG si PUZ vor trebui reactualizate periodic cu includirea tuturor 

mentiunilor impuse de dezvoltarea locala. 
 

 4.10. Mediul inconjurator  
 

 
 

Descrierea generala a problemelor de mediu inconjurator 

                 In Romania, spatiul rural se remarca printr-o buna stare de conservare a resurselor naturale de 

sol si apa, prin varietatea peisajelor traditionale si o ampla diversitate biologica. 

Referitor la suprafata agricola, o parte din aceatsa a fost afectata de utilizarea incorecta a ingrasamintelor 

chimice si a pesticidelor, de irigari, drenaje sau de aplicarea unor lucrari mecanice inadecvate, care, pe 

suprafete reduse, au condus la o puternica degradare a componentelor de mediu. Un alt aspect negativ il 

constituie abandonul suprafetelor agricole, in special al pasunilor care a generat degradarea unor 

suprafete insemnate de pajisti. 
De asemenea, cresterea economica sustinuta, incepe sa ameninte multe specii de plante si animale, 

conduce la degradarea resurselor naturale si la modificarea peisajului rural. 
          Teritoriul comunei Gratia este ferit de surse de poluare atat a solului, apelor cat si a 

atmosferei.Educatia ecologica trebuie promovata la toate nivelele de administrare si de varsta. Formarea 

comportamentului si a deprinderilor fata de mediu trebuie sa inceapa si sa se desfasoare in mod sistematic 

in gradinite si scoli. In acest sens un aport important il au cadrele didactice care trebuie sa fie constiente 

de influente si rolul lor formator. 

 

 
Spatii verzi si stabilizare terenuri 
 

In ultimii ani asistam la o adevarata ofensiva lansata de diversi specialisti (ecologi, eco- economisti, sociologi, 

agenti de marketing s.a.) care incearca sa identifice atitudinile, trairile, sperantele, dar si ingrijorarile 

oamenilor si institutiilor fata de evolutiile negative ce au loc in sfera consumului, a resurselor naturale, sau 

nivelul dezastrelor ce afecteaza deja zone largi din ecosistem. 
Diminuarea spatiilor verzi amplifica riscurile ecologice ale comunitatilor, avand un impact negativ imediat 

asupra viabilitatii si sustenabilitatii acestora, asupra calitatii vietii si starii de sanatate a populatiei. 

Guvernul, prin Ministerul Mediului, aloca anual milioane de euro pentru amenajarea spatiilor verzi din rural, 

in cadrul Programului national pentru imbunatatirea calitatii mediului.  Conform directivelor UE si a legislatiei 

in vigoare, pana la finalul anului 2013, Romania trebuia sa asigure 26 metri patrati de spatii verzi pe cap de 

locuitor in fiecare localitate. 



                                                                                             Comuna Gratia 
                                                            Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 
 

72  

    In comuna Gratia, prin Programele de impadurire desfasurate de Ministerul Mediului a fost plantata cu 

salcimi o suprafata de 11 ha. 

Pe raza comunei sunt amenajate doua parcuri ,spatii verzi si de agreement , unul in satul Draghinesti -zona 

Lacul Popii  si unul in centrul comunei .  
 

Parc zona Lacul popii 

 
Parc zona centrala 
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Managementul integrat al deseurilor. Surse majore de poluare 
 

 

         Comuna Gratia este inclusa in proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul 

Teleorman”- SMID cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POS Mediu. Aceasta face 

parte din Zona 1 – care  transporta deseurile la depozitul de deseuri de la Mavrodin.Datorita neutilizarii pe 

scara larga a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor in agricultura, nu exista pericolul poluarii cu substante chimice. 
            Comuna Gratia se preteaza la cresterea animalelor si la agricultura, insa  desfasurarea intensiva a 

acestor activitati si cu profitabilitatea corespunzatoare, necesita dezvoltarea unor unitati de productie 

mecanizate. In acel moment se va pune problema controlului poluarii. 

 

 

 

4.11. Administratia locala 

 
 

Primaria dispune de un sediu impropriu care necesita reabilitare si in care isi desfasoara activitatea un numar 

de 16 salariati care constituie colectivul executiv al Primariei.  

 

      Administratia locala se confrunta cu mai multe probleme care vor trebui rezolvate in viitorul apropiat. 

Dintre acestea enumeram: 

• reabilitarea cladirii primariei; dotare; dotare cu sistem video; 

• Programe de dotare si intarire institutionala a administratiei publice; 

• Dotare la standarde corespunzatoare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite populatiei, 

inclusiv cu echipamente IT care sa permita mentinerea inregistrarilor (de taxe si impozite, de 

terenuri, etc.) in conditii corespunzatoare si care sa contribuie la scurtarea timpului de rezolvare a 

problemelor care apar ; 

• Programe de perfectionare a personalului propriu, inclusiv familiarizarea cu programe 

informatice pentru mentinerea inregistrarilor (cadastru, taxe si impozite, etc.) ; 

• Constituirea de parteneriate public private pentru exploatarea unor investitii ale comunitatii si 

pentru valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public 

• Programe de perfectionare pentru accesarea fondurilor europene si pentru pregatirea 

cetatenilor comunei, potentiali solicitanti de fonduri pentru dezvoltare comunitara ; 

• Intarire institutionala ; 

• Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru a permite participarea cetatenilor 

la luarea deciziilor si implicarea promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii – asigurarea 

unui service pentru utilaje agricole; 
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Sediu Primarie 
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                Buldoexcavator 

  
                  Incarcator frontal 

                                         

  

DOTARI TEHNICE EXISTENTE CANTITATE 

AUTOTURISM 1 

BULDOEXCAVATOR 1 

TRACTOR 1 

INCARCATOR FRONTAL 1 

REMORCI 4 

MICROBUZ 1 
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CAPITOLUL V 

Analiza SWOT 

Analiza SWOT globală pentru Comuna Gratia 

Puncte tari Puncte slabe 

 

- acces facil la magistrala de transport gaz 

metan Ticleni-Bucuresti şi costuri reduse 

pentru construirea reţelei; 

- venituri ridicate ale populatiei faţă de alte 

localităţi rurale; 

- pondere echilibrată a distribuţiei populaţiei pe 

grupe de vârste – populaţia nu este 

îmbătrânită  si nu a migrat semnificativ spre 

alte zone; 

- grad de poluare redus datorită inexistenţei 

agenţilor economici poluatori  

-clădirile populaţiei au o rezistenţă sporită 

(nici una nu este făcută din chirpici)  

- comuna este electrificată în totalitate; 

- acces la reţeaua de telefonie fixă; 

- zona  favorabilă  activităţilor economice; 

- apropierea de municipiul Bucuresti 

- intervenţia omului în mediul înconjurător 

nu este puternică; 

         -resurse umane calificate în domeniile în care  

         s- ar putea identifica oportunităţi economice; 

        -existenţa unor exemple de succes a unor    

         localnici cu iniţiativă; 

        -populaţie educată; 

        -biserica se implică în comunitate, cu privire la 

rolul și importanţa familiei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dotare nesatisfăcătoare în domeniul 

sănătăţii 

- condiţiile de locuit nu corespund 

standardelor; 

- personal insuficient în cadrul Primăriei; 

- resurse financiare scazute la 

dispoziţia Primăriei; 

- insuficienţa dezvoltare a

activităţilor economice derulate de 

locuitorii comunei; 

- inexistenţa unor actori locali care să preia 

unele din greutăţile administraţiei; 

- slaba participare a locuitorilor comunei la 

viaţa comunităţii; 

- absenţa personalului înalt calificat în 

administraţie; 

- cadrul geografic nu permite o diversificare 

economică; 

- migratia populatiei tinere 

- scaderea natalitatii si cresterea mortalitatii-

fenomen national 

- capacitatea financiara relative scazuta a 

locuitorilor 

- numar ridicat de beneficiari de ajutor social 

- rata somajului crescuta 
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Oportunități Riscuri 

- potenţial de creştere a activităţii 

economice; 

- existenţa unor potenţiale surse de finantare 

externe prin intermediul unor fonduri diverse 

(de modernizare a administratiei, de 

dezvoltare rurala, de coeziune), etc.; 

- posibilităţi de atragere a investitorilor 

datorită existenţei forţei de muncă pe plan 

local; 

- asezarea geografica permite dezvoltarea 

anumitor ramuri economice (ex. turismul); 

- existenţa unei intelectualităţi a satului poate 

oferi 

resursa umană necesară pentru accesarea fondurilor 

structurale. 

-     posibilitatea accesării unor programe de finanţare 

guvernamentală pentru reconversie profesională şi 

crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri; 

 -    construirea de locuinţe pentru tineri; 

-     organizarea de cursuri de formare şi reconversie 

profesională în regiune, adaptate pieţei muncii; 

-     programe pentru dezvoltarea ONG –urilor care ar 

da posibilitatea atragerii de fonduri; 

-     programe guvernamentale de subvenţionare a 

angajării absolvenţilor de învăţământ de orice tip; 

-     programe europene de dezvoltare a resurselor 

umane; 

-     creşterea nivelului de educaţie şi de pregătire 

profesională a capitalului uman; 

-     promovarea culturii antreprenoriale; 

 

 

- slaba competitivitate a agenţilor economici 

de pe raza comunei şi necesitatea 

investiţiilor pentru schimbarea 

tehnologiilor; 

- schimbări de legislaţie în domeniul agricol şi 

de mediu pot îngreuna activităţile 

economice; 

- continuarea plecării populaţiei tinere către 

alte zone si tari; 

- lipsa de coeziune a măsurilor de 

dezvoltare economică şi socială; 

- imposibilitatea de a accesa 

finanţări nerambursabile datorită 

absenţei 

-    migraţia internă și externă a populaţiei; 

-    creșterea gradului de îmbătrânire a populaţiei; 

-    reducerea populaţiei active; 

-    creșterea numărului persoanelor defavorizate; 

-    nivelul scăzut al salariilor se regăseşte în 

migrarea forţei de muncă; 

-    balanţă demografică negativă; 

- imposibilitatea de a accesa 

finanţări nerambursabile de 

anvergura pentru dezvoltarea 

comunei datorită imposibilităţii 

asigurării cofinanţării 
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Infrastructura 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 

-existenta retelei de alimentare cu apa pe intreg 

teritoriul comunei 

-existenta retelei de canalizare si a statiei de 

epurare  

-toate strazile din localitate sint 

modernizate(asfaltate) 

      - Salubritate ridicarea saptaminala a deșeurilor

 menajere  

- rezerve de apă potabilă de bună calitate; 

- existenţa drumului judeţean; 

- toate gospodăriile sunt electrificate; 

-apropierea geografica de municipiul Bucuresti  

-inexistenţa reţelei de alimentare cu gaze ; 

-inexistenţa la nivelul comunei a specialiştilor 

care să întocmească proiecte de infrastructură; 

-inexistenţa studiilor de fezabilitate şi 

costurile mari implicate de acestea. 

-lipsa educaţiei privind colectarea selectivă 

și mentalitatea superficială a locuitorilor 

 

Oportunități Riscuri 

 

- existenţa unor fonduri de la guvern pentru 

modernizarea infrastructurii rurale; 

- existenţa fondurilor structurale: Programul 

Operaţional Sectorial Mediu, POS Transport şi 

PO Regional, şi Programul naţional de 

Dezvoltare Rurală; 

- existenţa pe raza comunei de persoane cu 

studii, apte de a fi pregatite pentru dezvoltarea 

de programe; 

- posibilitatea de a apela la specialişti şi firme  

din Alexandria si Bucuresti în domeniul 

dezvoltării infrastructurii. 

-   campanii de conștientizare privind colectarea 

selectivă; 

- reducerea cantităţilor de deşeuri 

biodegradabile 

- modernizarea totală a reţelei de iluminat 

public 

- varianta ocolitoare a comunei Gratia 

 

 

 

 

- capacitate scazută a autoritaţilor locale de a 

finanţa investiţii mari în infrastructură; 

- posibilităţi reduse de a asigura cofinanţarea la 

potenţiale proiecte mari de infrastructură; 

- insuficienta colaborare cu unităţi 

administrativ teritoriale învecinate pentru 

promovarea unor proiecte de interes  

regional; 

- capacitate scăzută a populaţiei de a prelua 

costuri specifice de utilizare şi întreţinere a 

infrastructurii datorită nivelului de sărăcie;  

- cadrul legislativ care menţine o structură de 

monopol pentru furnizarea anumitor servicii  

din infrastructura de utilităţi; 

-     creșterea tarifelor la utilităţi; 
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Protecția mediului 

Puncte tari Puncte slabe 

- resurse de apă potabilă cantitativ şi calitativ 

superioare; 

-  poluare redusă a aerului, apei şi solului 

- utilizarea la scara redusă a pesticidelor şi 

îngrăşămintelor în agricultura 

- existenţa planului judeţean de gestionare a 

deșeurilor; 

 

- inexistenţa unui sistem de monitorizare al 

poluării apei, aerului şi solului pe raza 

comunei; 

- pânza freatică este foarte aproape de 

suprafaţa solului, ceea ce înlesneşte 

poluarea apei; 

 

- colectarea neselectiva a deşeurilor; 

- inexistenţa unor actori locali interesaţi 

în parteneriate pentru protecţia 

mediului; 

- inexistenţa la nivel local de specialişti 

care să elaboreze proiecte de mediu; 

- creșterea traficului rutier și implicit a 

cantităţii de noxe emise în atmosferă cu 

impact negativ asupra calităţii mediului 

urban a zgomotului si a vibraţiilor; 

- lipsa educaţiei în scopul protejării 

mediului a populaţiei; 

Oportunități Riscuri 

- existenţa unor programe cu finanţare 

europeana orientate direct spre protecţia 

mediului şi a naturii; 

- creşterea interesului autorităţii locale în 

promovarea de parteneriate pentru protecţia 

mediului; 

- posiblitatea dezvoltării de colaborări în 

domeniul protecţiei mediului; 

- existenţa POS Mediu; 

- creșterea suprafeţei de spaţiu verde pe cap de 

locuitor; 

- plantarea de arbori de talie mare și refacerea 

mediului natural; 

- protejarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 

existente şi amenajarea locurilor deschise 

pentru a deveni spaţii verzi; 

 

 

 

 

- insuficienţa fondurilor destinate

protecţiei mediului; 

- costurile mari ale proiectelor de mediu 

finanţate prin fonduri structurale implică 

cofinanţări mari pe care autoritatea locală 

nu le are la dispoziţie; 

-   schimbările climatice; 

-   legislaţia de mediu într-o continuă schimbare; 

- riscul uscării pădurii și afectarea mediului 

natural ca urmare a dispariţiei unor specii 

forestiere 



Comuna Gratia 
Strategia de dezvoltare economico-sociala durabila 2014-2020 

 

80  

Infrastructura pentru educație şi cultură 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa infrastructurii fizice pentru 

învăţământ şi cultura: şcoala generala nr 1 

reabilitata,, cămin cultural reabilitat 

- grad ridicat de şcolarizare la nivelul comunei; 

- existenţa personalului calificat în domeniul 

educaţiei; 

- existenţa infrastructurii de comunicaţii; 

- existenţa dotărilor; 

- supravegere video in localul Scolii Generale nr 1 

-    rata mică de abandon școlar; 

-    căi de acces corespunzătoare către unităţile 

școlare; 

-    spaţii de învăţământ suficiente; 

-   existenţa echipelor manageriale și 

administrative cu roluri și funcţii bine precizate; 

- asigurarea transportului la și de la școală pentru 

elevi 

- existenta programului tip after school din 

centrul de zi pentru copii 

- slaba implicare a majorităţii părinţilor 

în activităţile organizate de școală dar 

și în urmărirea rezultatelor la 

învăţătură 

- fondurile nu sunt suficiente pentru a acoperi 

necesităţile; 

- precaritatea resurselor financiare ale 

familiilor elevilor 

- dotări insuficiente în laboratoarele de 

chimie, fizică 

- lipsa proiectelor de educaţie internaţionale 

-    slaba implicare a tinerilor în viaţa asociativă și 

în voluntariat în beneficiul comunităţii; 

-  poziţia geografică a judeţului, comuna 

Gratia nefăcând parte din nici o rută 

turistică 

- interesul limitat al agenţilor economici în 

sponsorizarea activităţilor culturale și 

capacitatea redusă de atragere de 

sponsorizări; 

- lipsa activităţilor de voluntariat si mecenat 

Oportunități Riscuri 

- finanţări guvernamentale pentru învăţământ şi 

cultura în mediul rural  

- fondurile pentru învăţământ şi cultura vor  trece 

în administrarea comunităţilor locale 

- dotarea unităţilor de învăţământ cu mijloace IT și 

soft-uri actualizate 

- campanii de conștientizare a părinţilor și implicare 

în viaţa școlară; 

- schimburi de bune practici cu școli din U.E.; 

- diversificarea activităţilor în domeniul extra școlar 

și crearea de noi ateliere de activitate; 

- promovarea unor proiecte cu parteneri din 

Uniunea Europeană din care elevii români pot 

învăţa și se pot forma; 

- valorificarea tradiţiei culturale; 

pre - prezervarea şi valorificarea  tradiţiilor locale ca 

element important al vieţii culturale comunitare şi ca 

instrument al dialogului intercultural; 

- persoanele cu grad de şcolarizare ridicat 

părăsesc localitatea pentru slujbe mai bine 

plătite; 

- absenţa persoanelor capabile să elaboreze 

proiecte de dezvoltare a infrastructurii 

pentru educaţie şi cultură; 

-  scăderea natalităţii şi implicit a numărului de 

elevi; 

- scăderea numărului persoanelor calificate în 

învăţământ prin ieşirea acestora din viaţa 

active 

-   salarizarea necorespunzătoare și alocarea unui 

procent mic din PIB pentru învăţământ; 

-    legislaţie lacunară; 

-   migrarea forţei de muncă din învăţământ, în 

special tinerii; 

- lipsa interesului public pentru activităţi culturale 

de calitate; 
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Infrastructura pentru sănătate şi asistență socială 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa personalului calificat pentru 

furnizarea de servicii în domeniul sănătăţii; 

- existenţa   infrastructurii   pentru   furnizarea   

     de servicii medicale; 

     - acces direct la informaţii datorită liniilor de 

comunicaţii existente; 

- apropierea de București (centre medicale și 

spitale de stat și private); 

- existenţa unui serviciu social la nivelul comunei   

- existenta unuui  centru de zi pentru copii,); 

- experienţa personalului din cadrul serviciului 

social din primărie; 

 

- absenţa actorilor locali capabili să presteze 

sau 

- sa preia servicii sociale; 

-     fonduri reduse la nivel local pentru 

servicii sociale;    

-     existenta unei categorii numeroare  de 

persoane aflate in situatii de risc social 

- inexistenţa actelor normative privind 

integrarea în societate a persoanelor asistate 

social după împlinirea vârstei de 18 ani 

- legislaţie lacunară și restrictivă privind 

asistenţa socială și apariţia unor categorii 

intermediare care nu pot beneficia de 

asistenţă socială; 

- neconcordanţă între legi și normele de 

aplicare; 

- lipsa unei pieţe a muncii pentru persoanele cu 

dizabilităţi; 

- lipsa colaborării între sectorul privat și cel 

public în domeniul asistenţei sociale; 

-     dotarea incompletă a dispensarelor umane; 

- lipsa unui autovehicul destinat transportului 

pacientilor greu deplasabili 
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Oportunității Riscuri 

- oportunităţi de finanţare nerambursabilă prin 

fonduri guvernamentale şi prin fonduri 

structurale POS DRU, PO Regional şi PO 

Dezvoltare Rurală. 

- dotarea CMI ale medicilor de familie cu: 

analizatoare, ecografe, electrocardiografe, 

facilitând creșterea aderabilităţii la servicii 

medicale a majorităţii populaţiei; 

- dezvoltarea reţelelor de voluntariat; 

- dotarea cu ambulanţa 

- formare profesională pentru personal / schimb 

de experienţă; 

- formare profesională pentru persoane cu 

dizabilităţi; 

- campanii de informare a populaţiei. 

-      încheierea de parteneriate cu sectorul privat; 

-    dezvoltarea serviciilor de plannig familial și 

extinderea lor în cadrul școlilor și liceelor, 

campanii de planning în rândul populaţiei de 

etnie rromă; 

-  existenţa fondurilor europene pe domeniul 

asistenţei sociale; 

-   interesul consiliului local în vederea dezvoltării 

serviciilor sociale destinate copiilor și adulţilor 

aflaţi în dificultate; 

-  preluarea unor exemple de bună-practică în 

domeniul asistenţei sociale; 

-  educaţie preventivă în școli (boli cu transmitere 

sexuală etc.); 

-    crearea unor programe de susţinere și 

reintegrare a unor persoane aflate la pragul 

critic – 50 și care nu dispun de venituri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- neîndeplinirea standardelor în domeniul 

sănătăţii şi al asistenţei sociale; 

- slaba capacitate de absorbţie a fondurilor 

existente la nivel de guvern sau a fondurilor 

UE datorită absenţei specialiştilor şi a 

consultanţei în domeniu; 

- costurile ridicate ale aparaturii medicale, lipsa 

fondurilor şi birocraţia conduc la renunţarea 

actului de modernizare şi dotare 

-     metode de profilaxie reduse; 

- creșterea gradului de sărăcie; 

- schimbări legislative dese și incoerente; 

- sistemul de ajutor social nu

 încurajează reintegrarea activă; 

- lipsa unor programe de la nivel naţional 

privind tinerii proveniţi din instituţii de 

protecţie a copilului neintegraţi socio-

profesional și abandonul   acestora după  18  

ani, 

- existenţa   migraţiei   în   străinătate   și 

dezbinarea familiilor generând probleme în 

rândul tinerilor; 
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Administrație locală 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa programelor de 

pregătire a salariaţilor; 

- existenţa infrastructurii fizice – sediu 

-  

- personal insuficient în administraţie; 

- inexistenţa programelor informatice 

pentru ţinerea înregistrărilor; 

- salariile reduse îndepărtează 

oamenii pregătiţi de domeniul 

administraţiei; 

- absenţa expertizei în absorbţia de 

fonduri structurale. 

Oportunități Riscuri 

- oportunităţi de finanţări 

nerambursabile în domeniul pregătirii 

personalului administraţiei POS DRU; 

- oportunităţi de modernizare a 

administraţiei: PO Dezvoltarea capacitaţii 

administrative; 

- fluctuaţii de personal; 

- ciclurile electorale perturba 

uneori funcţionarea 

administraţiei locale; 

Dezvoltare economică 

Puncte tari Puncte slabe 

- pondere redusă a populaţiei 

ocupata in agricultura de 

subzistenta; 

- nivelul veniturilor populatiei este mai 

mare fata de alte zone rurale; 

- mobilitate si un spirit antreprenorial sporit 

fata de alte comunitati rurale  

- structura populatiei pe grupe de varsta 

este echilibrata, comparativ cu alte 

localitati  

      -     subvenţii primite de la APIA; 

       -  zonă cu calităţi pedo-climatice deosebite 

pretabilă pentru: 

        -cultura cerealelor; 

        -cultura legumelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

- inexistenţa serviciilor de consultanţă 

pentru afaceri; 

- parteneriatul public – privat este 

slab dezvoltat; 

- lipsa informaţiei în domeniu: oportunitati 

de finanţare, juridic, etc. 

- nesiguranţa mediului de afaceri; 

- alinierea la normele europene implica 

costuri suplimentare  

- lipsa unor facilităţi acordate de  

administraţia locală, mediului de 

afaceri 

- lipsa irigaţiilor; 

- lipsa evidenţei electronice informatizate la 

registrul agricol; 

- lipsa cadastrului unitar la nivel de ţară și 

punerea în acord a acestuia cu normele 

europene; 

- lipsa  de drumuri de exploataţie agricolain 

stare buna; 

- lipsa  parteneriatului între

 producători și valorificatori; 
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- lipsa asociaţiilor profesionale ale 

producătorilor locali; 

- ponderea scăzută a investiţiilor cu 

capital străin 
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7. Prioritatea 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistență socială şi 

sănătate 

a. Dezvoltarea  serviciului de asistenţă socială 

b. Măsuri de îmbunătăţire a actului medical 

8. Prioritate 5. Modernizarea serviciului administrației locale 

a. Întărire instituţională 

b. Informatizarea instituţiei 

c. Îmbunătăţirea  activităţii  de siguranţă publică 

d. Definitivarea PUG  

e. Înfiinţarea unui punct de informare al populaţiei 

9. Prioritate 6. Dezvoltare economică 

a. Industrie 

b. Agricultură 

c. Comerţ 

d. Servicii 

e. Turism şi agroturism 
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 Introducere

  
 

      Prezenta strategie de dezvoltare a comunei Gratia pentru  perioada  2014  –  2020  este  

documentul  prin  care  comuna   Gratia   îşi   stabileşte   priorităţile   de dezvoltare economică 

şi socială pentru perioada sus menţionată în scopul dezvoltării armonioase şi a diminuării 

diferenţelor de dezvoltare existente între mediul rural şi mediul urban, precum  şi  

apropierea  de  nivelul  existent  în  comunităţile  similare   ale   Uniunii Europene. 

       Strategia va fi folosită de către Consiliul Local al Comunei Gratia în scopul stabilirii 

priorităţilor de finanţare, a volumului de finanţare necesar şi a identificării resurselor 

financiare care pot fi utilizate pentru implementarea acestei strategii. 

         Direcţiile de intervenţie strategice vor fi finanţate din fonduri ale Consiliului Local, 

fonduri naţionale de la Guvernul României, fonduri structurale de la Uniunea Europeană, 

împrumuturi bancare şi alte fonduri internaţionale. 

 

Principalele domenii de acţiune identificate sunt: 

 

➢ dezvoltarea infrastructurii: 

- infrastructura de transport 

- sector energie – reţele gaze 

➢ protejarea mediului: 

- stabilizare terenuri 

- spaţii verzi 

- împăduriri 

- combaterea eroziunii solului 

- amenajarea albiilor cursurilor de apă 

- combaterea poluării 

➢ educaţie, cultură, artă: 

- unităţi de învăţământ 

- cămine culturale 

➢ asistenţă socială, sănătate 

- servicii sociale 

- sanatate 

➢ administraţie: 

- ordine şi siguranţă; 

- organizare Primărie 
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- tehnico edilitara 

- ţinerea înregistrărilor: cadastru, contribuabili, etc. 

- construcţii, PUG 

- managementul teritoriului 

- amenajarea teritoriului 

- informare norme UE, informare turistică, etc 

➢ economie: 

- industrie 

- agricultură, silvicultură 

- comerţ 

- servicii 

- turism 

- resurse umane 

 

    Prezenta strategie se referă doar la domenii de intervenţie în care are atribuţii  Consiliul 

Local, fiind excluse domeniile care nu cad în sarcina acestei instituţii, cum ar   fi activităţile 

private în domeniul economic. Aceste activităţi private  pot  fi  însă spijinite de către 

administraţia locală, mai ales că în viitor vor aduce venituri  la  bugetul local. 

     Pentru implementarea anumitor măsuri este nevoie de o  conlucrare  cu  alte  autorităţi 

locale vecine (din comunele Sirbeni,Poeni.Purani ,Roata de Jos) şi cu Consiliul Judeţean  

Teleorman,  precum  şi  cu  alte  instituţii  abilitate.  Este  vorba  mai   ales  de infrastructura 

mare, unde se impun colaborări cu diverşi parteneri. 

Consiliul Local al Comunei Gratia va  stabili  ordinea  priorităţilor  în  funcţie  de resursele 

financiare disponibile. 

 

Obiectivele strategiei  de dezvoltare  a Comunei Gratia 

 

Strategia de dezvoltare a Comunei Gratia a fost elaborată pe baza nevoilor desprinse din 

analiza socio economică a comunei şi din analiza SWOT. 

    Comuna Gratia are o poziţie aparte în cadrul comunităţilor rurale datorită situării sale  la 

limita Nordica a  judeţului Teleorman, fapt  ce presupune şi  distanţe  mari faţă de resedinta 

de judet,Alexandria(90km) dar o distanta mai mica fata de municipiul Bucuresti(50 km).M 

igraţia de la sat la oraş nu a fost un fenomen pe scară extinsă, astfel că acum comuna are o 

distribuţie echilibrată a categoriilor populaţiei, existând suficientă forţă de muncă la nivel 

local, ceea ce nu se întâmplă în alte localităţi rurale. Ar mai fi de menţionat că independenţa 

faţă de agricultură şi orientarea spre alte activităţi economice a făcut ca populaţia să aibă 
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venituri mai ridicate faţă de alte comunităţi rurale. Toate aceste aspecte reprezintă avantaje 

care trebuie valorificate. 

La nivelul comunei Gratia nu exista  numeroase rămâneri în urmă în toate domeniile (şi în 

special în infrastructură), ceea ce constituie un punct forte pentru dezvoltarea viitoare a 

localitatii.Amintim ca pe teritoriul localitatii exista retea de alimentare cu apa potabila, retea 

de canalizare iar strazile sint asfaltate in totalitate 

 

În acest context obiectivul general al strategiei de dezvoltare a comunei Gratia constă în 

reducerea decalajelor față de oraş şi îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei prin 

asigurarea serviciilor publice absolut necesare pentru apropierea standardului general de 

dezvoltare către nivelul unor comunităţi similare din Uniunea Europeană. 

Obiective specifice: 

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice prin modernizarea drumurilor de 

exploatare agricola, infiintarea  reţelei de gaz metan 

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sociale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 

prin modernizarea infrastructurii de învăţământ, cultură, sănătate şi servicii sociale. 

- stimularea dezvoltării economice în zonă pentru creşterea nivelului de trai al 

populatiei. 

 

 

 

Directii de dezvoltare 

 

Strategia de dezvoltare  conţine  priorităţi  şi  măsuri  ce  vor  putea  fi  finanţate  de  

la bugetul local, de la bugetul de stat şi din fondurile structurale europene (Fondul 

Social European, Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul Agricol 

European, pentru Dezvoltare Rurală). În scopul atragerii de fonduri vor trebui 

accesate fonduri din programele operaţionale sectoriale: transport, mediu, 

dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea capacităţii administrative, creşterea 

competitivităţii economice, precum şi Programul operaţional  regional.   

Pentru a accesa aceste fonduri europene trebuie îndeplinite mai multe condiţii: 

• -  Trebuie  luată  în  calcul  posibilitatea  de  a  obţine  credite  bancare  pentru  a   

putea asigura cofinanţarea acestor proiecte şi pentru  a  putea  atrage  fonduri  

cât mai mari în scopul rezolvării problemelor locale existente. 

• - Trebuie  elaborate  documentaţii  specifice  (cum  ar  fi  studii  de  fezabilitate)  

înainte de   depunerea   cererilor   de   finanţare;   aceste   documentaţii  sunt 

destul de costisitoare, dar reprezintă o condiţie absolut  necesară  pentru  

accesarea fondurilor, precum şi o dovadă asupra necesităţii proiectului şi a 
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seriozităţii aplicantului. 

 

• Este necesară pregătirea personalului pentru a elabora aceste cereri de finanţare. 

 

 Structura priorităților şi a măsurilor de intervenție stabilite în această strategie este 

următoarea: 

 

 Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii

  

Componenta 1.1. Modernizarea retelei de drumuri de exploatare agricola Componenta 1.2. 

Infiintarea  reţelei de furnizare a gazului metan 

Componenta 1.3. reabilitarea si modernizarea aleilor pietonale 

 

Componenta 1.4. Modernizarea cailor de acces la proprietati si santuri dalate 

 

Componenta 1.5Dezvoltarea capacitatii de furnizare a apei potabile 

 

Componenta 1.6 Modernizarea iluminatului public pe toate strazile 

 

 Prioritate 2. Protecția mediului

  

 

Componenta 2.1. Amenajarea spaţiilor verzi 

 

Componenta 2.2. Împăduriri în zonele limitrofe 

 

Componenta 2.3. Combaterea eroziunii solului, desecări şi amenajări albii cursuri de apă, 

regularizări şi alte lucrări hidrotehnice 

 

Componenta 2.4. Combaterea poluării aerului, solului şi apelor 

Componenta 2.5. Amenajarea islazurilor comunale 

 Prioritate 3. Modernizarea infrastructurii pentru educație şi cultură

  

 

Componenta 3.1. Reabilitarea şi modernizarea Gradinita Gratia 

Componenta 3.2. Activitati in cadrul  caminului cultural 

 Componenta 3.3. Introducerea tehnologiei IT 
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Componenta 3.4. Construire terenuri de sport 

 

 
 

Componenta 4.1. Dezvoltarea serviciului de asistenţă socială al primăriei 

 

Componenta 4.2. Îmbunătăţirea sistemului medical la  nivelul comunei 

 

 

Prioritate 5. Modernizarea serviciului administratiei locale

  

Componenta 5.1. Întărire instituţională 

Componenta 5.2. Informatizarea instituţiei şi pregătirea personalului pentru utilizarea  

programelor  informatice  la   registrul  agricol,  taxe  şi impozite,  etc. 

 

Componenta 5.3. Îmbunătăţirea activităţii de siguranţă publică  şi organizarea 

sistemului de pază comunală şi obştească 

 

Componenta 5.4. Definitivarea PUG  

Componenta 5.5. Înfiinţarea unui punct de informare a populaţiei 

 Prioritate 6. Dezvoltare economică
  

Componenta 6.1. Industrie 

Componenta 6.2. Agricultură 

Componenta 6.4. Comerţ 

Componenta 6.5. Servicii 

Componenta 6.6. Turism si agroturism 

 

 

Prioritate  1.  Dezvoltarea infrastructurii 

 

Obiectivul acestei priorităţi constă în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii agricole  

în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru locuitorii comunei Gratia. Prin 

infrastructură Agricola intelegm drumurile de exploatare Agricola  

Prioritate 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistență socială şi 
sănătate 



Comuna Gratia 
Strategia de dezvoltare economico-sociala durabila 2014-2020 

 

92 
 

 

Obiectivul componentei: 

Justificare: 

La   nivelul   comunei   Gratia   infrastructura Agricola   este   foarte puţin dezvoltată datorită 

neefectuarii lucrarilor de investitii sau de reparatii la drumurile care fac legatura intre localuitate si 

terenurile Agricole ale populatiei.Mentionam ca in comuna nu exista forme de asociere in agricultura, 

terenurile fiind exploatate in mod invidiual de catre proprietari. 

 

Descrierea acțiunilor ce trebuie întreprinse: 

a. Este  în  sarcina   Consiliului   Local   să   se   ocupe   de   modernizarea drumurilor de 

exploatare Agricola . Modernizarea presupune asfaltarea sau pietruirea acestora .  

Ordinea priorităţilor în modernizarea drumurilor va fi stabilită de către Consiliul Local. 

    b.Amenajarea de căi de acces pentru animale şi atelaje, căi care să evite drumul judeţean; 

 

 
 

Obiectivul componentei: 

Infiintarea  reţelei de gaz metan astfel încât acesta să fie la

 dispoziţia oricărei gospodării din comuna Gratia. 

 

Justificare 

În momentul actual la nivelul comunei Gratia nu exista retea de furnizare a gazului 

metan,cu toate ca in apropierea centrului comunei, la cca 3 km se afla magistrala de 

transport gaz metan Ticleni-Bucuresti. 

Trebuie luată în calcul posibilitatea extinderii reţelei de  gaz  şi  în  localităţile învecinate, 

fapt care poate crea noi locuri de muncă în Gratia. Astfel că trebuie încurajaţi agenţii 

economici  dornici  să  investească.  În  acelaşi  timp  trebuie  spus  că gazul metan va fi 

folosit numai pentru prepararea hranei, datorită costurilor ridicate ale acestuia. Şi dacă 

acum încălzirea locuinţelor se face  exclusiv cu lemne,    în viitor energia termică va 

proveni din surse diferite, inclusiv centrale termice pe bază de reziduuri rezultate în 

urma prelucrării lemnului. 

     Un punct tare al comunei Gratia  în  domeniu  constă  în  existenţa  conductelor   de  gaz 

metan pe raza sa, ceea ce presupune costuri mai reduse pentru  infiintarea  reţelei şi 

potenţiale venituri din extinderea reţelei spre localităţile învecinate. 

    La solicitarea  comunei Gratia a fost intocmit un studiu de fezabilitate pentru aceasta 

Componenta 1.2. Infiintarea  rețelei de furnizare a gazului metan 

Componenta 1.1. Modernizarea drumurilor de exploatare agricola 
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investitie  

 

Descrierea actiunilor ce trebuie întreprinse: 

 

a) Se va comanda un studiu de impact  asupra  acestei lucrări, făcându-se    o  analiză  

de  cost  a  acestei  lucrări, identificându-se gospodăriile doritoare de gaz metan şi 

costurile pe  care  ar  trebui să le suporte comunitatea locală şi fiecare gospodărie în 

parte; 

b) Se vor identifica potenţiale surse de finanţare pentru această  acţiune; 

 

Justificare  

     La momentul actual, urmare a modernizarii DJ 701 ,DJ 611 precum si a 

modernizarii strazilor din localitate,traficul rutier din localitate a cunoscut o 

foarte mare crestere,indesoebi dupa receptia lucrarilor de asfaltare a 

tronsonului de drum ce leaga comuna Gratia de Autostrada Bucuresti Pitesti. 

Circulatia pietonilor si a biciclistilor, datorita lipsei pe alocuri a trotuarelor, se 

desfasoara pe partea carosabila,ceea ce in conditiile actuale de trafic rutier 

reprezinta un foarte mare risc pentru sanatatea si integritatea corporala . 

 

Descrierea actiunilor ce trebuie întreprinse: 

 Se va elabora studiu de fezabilitate care sa stabileasca sumele necesare pentru 

efectuarea acestei investitii 

Se vor identifica sursele de finantare 

  

Justificare  

   Asa cum s-a mai mentionat in cuprinsul acestei strategii,toate strazile din 

localitate au fost modernizate(asfaltate) .Lucrarile de modernizare nu au 

cuprins insa si construirea de cai de acces la proprietati.Comuna Gratia, din 

fonduri proprii a efectuat partial aceste lucrari ,prin montarea unor tuburi din 

teava corugata ,acoperite apoi cu pamint.Se impune turnarea unui strat de 

beton peste aceste tuburi ,precum si dalarea santurilor deja construite 

,deoarece in timp acestea se astupa cu pamint. 

Componenta 1.3. Reabilitarea si modernizarea aleilor pietonele 

Componenta 1.4. Modernizarea accesului la proprietati-santuri dalate 
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Descrierea actiunilor ce trebuie întreprinse: 

 Se va elabora studiu de fezabilitate care sa stabileasca sumele necesare pentru 

efectuarea acestei investitii 

Se vor identifica sursele de finantare 

 

 

Justificare: 

 

În acest  moment  există  reţea  de  alimentare  cu  apă in toata localitatea ,  locuitorii  

comunei utilizând s i apa din fântâni. Datorita construirii de noi locuinte, consumul de apa 

a crescut ,de la inaugurarea retelei in anul 2000,astfel ca in present nu este acoperit in 

totalitate necesarul de apa potabila .Este imperios necesar să creasca volumul de apa 

potabila livrata populatiei, în  condiţiile  în  care  există  rezerve  de  apă.  Datorită  situării  

geografice a localităţii Gratia, o  soluţie  d e  e x t i n d e r e  ar  fi  s i  captarea apei potabile 

din puturile care au apartinut SC PETROM SA  si care au fost transferate in patrimoniul 

comunei  

Descrierea acțiunilor ce trebuie întreprinse: 

a) Prima măsură ce trebuie întreprinsă constă în comandarea unui studiu de fezabilitate 

a acestei lucrări către o firmă specializată 

b) Pe baza  studiului de fezabilitate se vor căuta oportunităţi  de finanţare, fondul  de 

dezvoltare rurală fiind pretabil pentru această acţiune. 

 

 

Justificare 

În momentul de faţă, la nivel de localitate, exista un numar de 150 de lampi de iluminat cu 

LED ,amplasate pe Drumul judetean care traverseaza  comuna  si pe strazile principale.Prin 

amplasrea acestor lampi ,consumul de energie electrica pentru iluminat si implicit 

cheltuielile effectuate din bugetul local pentru acest capitol s-au redus cu mai mult de 50%  

incepind cu anul 2015, an in care s-au montat aceste lampi. 

 

Descrierea actiunilor ce trebuie întreprinse: 

 

Componenta 1.5. Dezvoltarea capacitatii de furnizare de  apă potabila  

Componenta 1.6. Finalizarea modernizarii retelei de iluminat public 
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a) Identificarea surselor de finantare 

b) Montarea de lampi de iluminat 

 

Prioritate  2.  Protecția mediului 

 

        Obiectivul general al acestei priorităţi îl reprezintă  prezervarea  mediului  înconjurător 

şi combaterea poluării în concordanţă cu cerinţele existente în Europa. Neîndeplinirea  

condiţiilor  de  mediu   conform   standardelor   poate   atrage sancţiuni importante. În 

acelaşi timp, deşi  sumele  necesare  combaterii  poluării  sunt în general foarte mari, există  

oportunitatea  fondurilor  externe  într-un domeniu foarte sensibil. Protecţia mediului 

poate pune în valoare şi potenţialul turistic al zonei. 

 

 Componenta 2.1. Amenajarea spațiilor verzi şi a unui loc de agrement

  

 

Obiectivul componentei 

 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea gradului de confort pentru populaţia comunei 

Gratia prin amenajarea spaţiilor verzi din comună 

 

Justificare: 

Din analiza nevoilor şi a potenţialului efectuată la nivel de comună s-au desprins 

următoarele necesităţi: 

- amenajarea  de noi spaţii verzi in  interiorul localităţii ,pe linga celelalte doua 

existente, care să cuprindă şi un loc de joacă pentru copii; 

- crearea unei zone de agrement pentru potenţialii turişti,  vizitatori  ai  pensiunilor 

agroturistice care vor fi construite, eventual zonă de agrement cu lac artificial pentru 

pescuit sportiv, călărie, expoziţie artizanat, spectacole, datini şi obiceiuri, etc.; 

- promovarea unui proiect comunitar de amenajări  de  spaţii  verzi  în gospodăriile 

populaţiei; 

- realizarea unor spaţii verzi de-a lungul drumurilor de acces în comună. 

Pe termen lung,  efectuarea  activităţilor  de  îmbunătăţire  a  infrastructurii  va  obliga 

regândirea şi constientizarea populaţiei locale cu privire la amenajarea  spaţiilor verzi, atât 

cele situate pe proprietate publică, cât şi cele situate pe proprietate privată, adică curţile 

oamenilor. 

Descrierea acțiunilor ce trebuie întreprinse: 

a) Elaborarea unui proiect comunitar de amenajare a spaţiilor verzi; 
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b) Acţiuni de educare a populaţiei în domeniu; 

c) Stabilirea unui regulament de amenajare a curţilor private, cu reglementări 

privitoare la penalizări; 

d) Consultarea populaţiei cu privire la locaţiile spaţiilor de joacă şi de agrement; 

e) Identificarea potenţialelor firme interesate să investească în zona de agrement 

pentru pescuit sportiv şi agroturism; 

f) Identificarea altor resurse financiare pentru finanţarea acestor acţiuni; 

g) Amenajarea efectivă; 

h) Amenajarea zonei de agrement pentru pescuit sportiv şi agroturism prin 

construirea de parteneriate public privat. (încheierea de contracte ferme cu 

agenţii economici care vor investi); 

 

 Componenta 2.2. Împăduriri în zonele limitrofe

  

Descrierea acțiunilor ce trebuie întreprinse: 

a) elaborarea unui studiu pentru a identifica măsurile ce trebuie întreprinse; 

b) identificarea resurselor financiare potenţiale pentru întreprinderea măsurilor; 

c) reabilitări de păduri; 

d) realizări de împăduriri; 

 

 

 

Justificare 

Pe raza comunei Gratia există 2  de apă specifice zonei , respectiv, cu debite mari în 

perioadele  ploioase  şi cu debite  mici  în perioadele  secetoase.  Cele doua cursuri de apa 

sint Dimbovnic, respective Jirnov . 

 

Descrierea acțiunilor ce trebuie întreprinse: 

 

a) efectuarea unui studiu hidrogeologic pentru a identifica

 problemele comunei în domeniul sus menţionat; 

Componenta 2.3. Combaterea eroziunii solului, amenajări albii cursuri de apă, 
regularizări, desecări şi alte lucrări hidrotehnice 
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b) identificarea resurselor financiare potenţiale pentru rezolvarea problemelor din 

domeniu. 

c) întreprinderea acţiunilor ce se impun. 

 

 Componenta 2.4. Combaterea poluării aerului, solului şi apelor

  

 

Obiectivul componentei 

Reducerea poluării aerului, apei şi solului pe raza comunei Gratia. 

 

Justificare 

Comuna Gratia este  relativ ferită de factorii poluatori.Apa, aerul şi solul sunt relativ curate 

şi cu calităţi chimice corespunzătoare. În pofida acestei situaţii este necesară o 

monitorizare a evoluţiei mediului înconjurător relativ la poluare.  

 

Prin Construirea platformei de gunoi de grajd prin Fonduri alocate de Ministerul Mediului ,s-

a redus considerabil riscul de poluare provocat de dejectiile animale, acestea fiind depozitate 

pe aceasta platforma .Descrierea acțiunilor ce trebuie întreprinse: 

 

a) Menţinerea calităţii mediului; 

b) Realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării; 

c) Activităţi de informare şi de educare a populaţiei. 

 

 

 

 Componenta 2.5. Amenajarea păşunilor comunale

  

 

Obiectivul componentei: 

Creşterea valorii economice a păşunilor şi islazurilor de pe raza comunei. 

 

Justificare 

Comuna Gratia are o suprafaţă de 393 hectare de păşune, iar cetăţenii deţin 

17  cai,  250  bovine,  350  ovine  +  caprine.  Absenţa investiţiilor financiare în activităţi de 

întreţinere şi reabilitare a păşunilor au contribuit la degradarea acestor suprafeţe. Acest 

fapt a contribuit la reducerea potenţialului economic al păşunilor. În scopul creşterii calităţii 
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economice şi a valorificării superioare a acestor suprafeţe se impun câteva măsuri urgente. 

 

Descrierea activităților ce trebuie întreprinse: 

 

a) efectuarea unui studiu pentru a vedea gradul de afectare  al  suprafeţelor  de păşune şi 

măsurile ce trebuie întreprinse pentru remedierea situaţiei; 

b) identificarea resurselor financiare necesare pentru aceste acţiuni; 

 

c) găsirea de agenţi economici care să utilezeze păşunile şi să contribuie financiar la 

finanţarea acţiunilor de întreţinere; 

 

d) efectuarea de lucrări de întreţinere a păşunilor. 

 
 

 

 

 

 

Prioritate  3. Modernizarea  infrastructurii  pentru  educație şi cultură 

 

 

Educaţia stă la baza dezvoltării fiinţei umane şi datorita acestui  fapt  trebuiesc  create 

condiţiile pentru desfăşurarea unui act educaţional de calitate şi pentru păstrarea şi 

atragerea oamenilor pregătiţi în domeniul educaţional. Numai aşa  putem vorbi de  o 

dezvoltare armonioasă. 

 

 Componenta3.1. Reabilitarea şi modernizarea Gradinita Gratia

  

 

Obiectivul componentei 

 

Creşterea  calităţii  actului  de  învăţământ  prin  asigurarea  condiţiilor  optime  pentru 

derularea acestuia. Acest fapt presupune investiţii în infrastructură pentru învăţământ. 

 

 

Justificare: 
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Localitatea Gratia dispune în domeniul educaţiei de următoarele unităţi: 

- 2 grădiniţă cu cite 2 grupe; 

- o şcoală primara cu 4 clase la ciclul primar şi 6 clase la ciclul gimnazial; 

 

În sistemul de învăţământ sunt  cuprinşi  262  copii, din  care 51 la  grădiniţa,  10  în clasele I 

– IV si  101  elevi  în  clasele  V  –  VIII.  În  sistemul  de  învăţământ  sunt salarizate 27 cadre 

didactice şi 5 persoane auxiliare. Datele acestea statistice arată că localitatea dispune de o 

populaţie echilibrată pe grupe de vârstă, aceasta nefiind îmbătrânită. dispunând de o 

populaţie echilibrată din punct de vedere al ponderii grupelor de 

vârstă. În plus colectivul didactic existent pe raza localităţii poate contribui la elaborarea 

şi implementarea proiectelor de dezvoltare ale localităţii, dacă va fi implicat şi stimulat 

corespunzător. 

Baza materială a învăţământului din Gratia in general  satisface cerinţele pentru derularea 

unui proces educaţional corespunzător,mai putin Gradinita din satul Gratia  . 

 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

a) Identificarea resurselor financiare necesare şi stabilirea volumului acestora: există 

fonduri disponibile pentru  astfel  de investiţii la Ministerul  Educaţiei şi 

în acest sens trebuie menţinută o legătură permanentă cu Inspectoratul Şcolar 

Teleorman pentru accesarea fondurilor; 

b) Dotarea cu materiale didactice (inclusiv echipamente IT); 

c) Lucrări de reabilitare a clădirii , inclusiv asigurarea sistemului modern de 

utilităţi. 

 

 Componenta 3.2. Intretinerea  caminului  cultural si activitati in cadrul acestuia

  

 

Obiectivul componentei 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei Gratia prin asigurarea  de alternative de 

petrecere  a  timpului  liber  şi  revitalizarea  culturii  şi  tradiţiilor  locale,  inclusiv activităţi 

suport pentru dezvoltare comunitară. 

Justificare: 

La nivelul comunei şi nu numai, domeniul cultural a travesat o perioada dificilă în ultimul 

timp, fapt care a condus la o pierdere a spiritului de comunitate, la o îndepărtare a 

oamenilor între ei şi la pierderea unei părţi din  vechile  tradiţii  culturale ale comunităţii.  

În  condiţiile  subfinanţării  culturii,  instituţiile  de  cultură  au  fost implicate într-un proces 
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de restrângere a activităţii. 

În comuna Gratia există un cămin cultural reabilitat si modernizat . 

Autorităţile locale vor trebui să regândească activitatea culturală pentru a se adapta la noile 

cerinţe ale populaţiei, în sensul ca locaţiile existente  ar trebui  sa  fie folosite şi  pentru  

activităţii   de   informare   publică   (de   genul   fonduri   structurale   pentru întreprinzători 

şi pentru dezvoltare rurală) sau transformarea locaţiilor şi adaptare acestora la activităţi 

sociale de genul transformare în centru social.  Spunem acest lucru deoarece autorităţile nu 

vor putea susţine singure activitatea cultural şi atunci această activitate va trebui regândită 

în sensul colaborării şi încheierii de parteneriat public privat prin care anumite activităţi să 

fie administrate  în comun şi în acestea să se desfăşoare activităţi private de interes pentru 

comună, cum ar fi o sală de internet, un punct de informare, etc. 

 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

a) Identificarea agenţilor economici interesaţi în construirea  de  parteneriate  pentru  

susţinerea  activităţilor   culturale   şi   cointeresarea   acestora   pentru investiţii în 

infrastructură; 

b) Identificarea surselor de finanţare; 

c) Implicarea cultelor în dezvoltarea vieţii spirituale şi  sociale  a  localităţii  – eventual darea 

în administrare către parohii a anumitor locaţii, cu îndeplinirea anumitor condiţii. 

d) Stabilirea unui calendar anual al activităţilor culturale pe raza comunei Gratia, precum şi 

a bugetului corespunzator, identificarea surselor de finanţare, inclusiv private; 

e) Înfiinţarea unui punct de informare pe teme  de  interes  pentru  locuitorii  comunei: 

fonduri structurale, finanţări, legislaţie, asistenţă şi consultanţă  în  întocmirea cererilor de 

finanţare, etc.; 

f) Cuplarea activităţilor culturale  cu  cele  sociale  –  alocarea  unor  spaţii  din  căminul 

cultural pentru activitati sociale, fondurile guvernamentale si cele externe pentru domeniul 

social  fiind  mult  mai  numeroase  decat  pentru domeniul  cultural ,  dar accesarea acestora 

implicand existenta unor dotări şi spaţii minimale pentru activităţi sociale. 

 

 

 Componenta 3.3. Introducerea tehnologiei IT

  

 

 

Obiectivul Componentei 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin introducerea tehnologiei IT în fiecare 

unitate publică şi în cât mai multe gospodării private. 
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Justificare 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei necesită introducerea tehnologiei  

IT,atât în instituţiile publice (primarie, şcoli, cămine culturale, etc.), cât şi în gospodăriile 

populaţiei. Existenţa reţelei de cablu TV uşurează introducerea  Internetului  la  nivelul 

localităţii.  Autorităţile  locale  pot  face  demersuri  în  acest  sens,  iar  achiziţia  de 

computere de către populaţie în viitorul apropiat va cunoaşte o expansiune puternică, 

mai ales datorită solicitărilor populaţiei şcolare. 

  Creşterea gradului de informatizare a gospodăriilor populaţiei înseamnă o începere     a 

acestui proces încă din şcoala primară şi în acest sens este  datoria  autorităţilor locale să 

asigure condiţiile necesare în şcoli. 

 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

a) analiza situaţiei actuale şi a necesarului în ceea ce priveşte dotarea cu echipamente IT; 

b) identificarea surselor de finanţare pentru dotarea necesară; 

c) utilarea  cu echipamente noi IT a şcolii din comuna:  

d) informatizarea serviciilor oferite cetăţenilor de către primărie (registru agricol, taxe şi 

impozite, evidenţa populaţiei, etc.); 

e) coordonarea cu alte activităţi a acestui domeniu – înfiinţarea punctului de informare şi 

conectarea sa la surse de informare locale, judeţene şi naţionale; 

 

 Componenta 3.4. Construire teren de sport

  

 

Obiectivul componentei 

Menţinerea unei stări  de  sănătate  corespunzătoare  a  populaţiei  prin  asigurarea  de 

condiţii pentru practicarea sporturilor. 

 

Justificare 

În absenţa  resurselor  financiare s-a constatat  în ultimul  timp o  subfinanţare  a   

bazei  materiale   sportive   pe   raza   comunei.   Cum   această    latură    nu    este una pur 

administrativă, vor trebui construite parteneriate cu agenţi privaţi pentru construirea de 

baze sportive şi de agrement, parteneriate care să contribuie la reducerea costurilor de 

întreţinere. 

Astfel ca este imperios necesar să se construiasca un teren de sport  . 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

a) identificarea surselor guvernamentale şi externe ce pot fi utilizate; 

b) construire  teren de sport  
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Sănătatea este o componenta extrem de importanţa în dezvoltarea unei comunităţi, iar 

asistenţă socială este veriga care face legătura cu  persoanele  aflate  în  dificultate. 

Polarizarea averilor va duce în viitor la creşterea nevoilor de asistenţă socială şi, din pacate, 

sistemul de  asistenţă  socială  din  România  prezintă  grave  lacune, neexistând infrastructura 

de servicii, în absenţa furnizorilor de servicii sociale. Obiectivul acestei priorităţi constă în 

modernizarea infrastructurii pentru servicii de sănătate şi crearea premizelor pentru apariţia 

infrastructurii de asistenţă socială. 

 

 

Obiectivul componentei 

 

Îmbunătăţirea situaţiei sociale a grupurilor dezavantajate din comuna s

i diversificarea gamei de servicii sociale oferite. 

Justificare 

    Primăria Gratia are în acest moment un serviciu public de asistenţă social in curs de 

acreditare ,avind un numar de 5 salariati, dintre care un coordonator al centrului de zi 

pentru copii si un asistent medical comunitar 

   Dintr-o analiză sumară se  constată  o  pondere  ridicată  a  populaţiei  în  vârstă  şi  din   

acest   motiv serviciile vor fi canalizate spre îngrijiri la domiciliu şi spre realizarea unui azil de 

bătrâni. 

    In comuna functioneaza un  centru de zi pentru copii aflati in situatii de risc  ,proiect 

finantat de Ministerul Muncii, cu rolul de a  preîntâmpina  deviaţia  juvenilă,  centru în care 

elevii isi fac temele, fiind asistaţi în acest sens, şi au  facilităţi de petrecere a timpului liber: 

calculator, internet,  tv ,precum si o masa calda oferita la prinz.Deasemenea copiilor din 

centru li se acorda consiliere psihologica. 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

 

a) Dezvoltarea serviciului public de asistenţă socială  

Prioritate 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistență socială 
şi sănătate 

Componenta 4.1. Dezvoltarea  serviciului de asistență socială al primăriei, infiintarea  
unui cămin de bătrâni,infiintarea unei cantine sociale si sistem de ingrijire la domiciliu 
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b) efectuarea unei analize a nevoilor de asistenţă socială la nivelul comunei; 

c) identificarea actorilor locali cu potenţial de dezvoltare a serviciilor sociale 

(parohii, culte, ONG-uri) şi construirea de parteneriate pentru dezvoltarea serviciilor 

sociale; 

d) elaborarea unui plan de servicii sociale la nivel de comunitate; 

e) identificarea surselor potenţiale de finanţare: Ministerul Muncii şi fonduri 

structurale; 

f) înfiinţarea unui cămin de bătrâni; 

g) înfiinţarea serviciului pentru îngrijiri la domiciliu; 

 

 

 

 Componenta 4.2. Măsuri de îmbunătățire a actului medical

  

Obiectivul componentei 

Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din comuna prin creşterea calităţii actuluin 

medical. 

 

Justificare 

Actualmente infrastructura de sănătate a comunei nu răspunde cerinţelor din punct de 

vedere material deoarece în ultimii ani nu s-au mai investit fonduri în acest domeniu, ceea 

ce a dus la degradarea bazei materiale şi la scăderea calităţii actului medical. 

 

Localitatea Gratia, cu aproximativ 2909 de persoane, este deservită de 2 medici generalist, 

2 asistenţi medicali şi un  medic  stomatolog.  Există  un  dispensar  uman cu cabinet de 

medicină generală de familie şi un cabinet stomatologic (care nu funcţionează permanent). 

Există şi o farmacie.Deasemenea, in cadrul Primariei exista un asistent medical comunitar. 

 

  Această bază materială este insuficientă şi se impun măsuri complexe de îmbunătăţire. În 

acelaşi timp trebuie identificaţi parteneri pentru externalizarea serviciilor medicale şi 

acestora trebuie să  li  se  creeze  condiţii  în  acest  sens (locuinţe de serviciu,  alte 

stimulente,  etc). 

 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

a) efectuarea unui studio de fezabilitate pentru construirea/modernizarea si dotarea cu 
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aparatura medicala a imobilului cu destinatie de cabinet medicale 

b) identificarea surselor potenţiale de finanţare pentru implementarea acţiunilor în 

domeniul medical; 

c) Elaborarea unui program complex de asigurare a securităţii umane faţă de expunerea 

la riscul de îmbolnăvire; 

d) Identificarea de potenţiali actori interesaţi în dezvoltarea sectorului medical la nivel de 

comună şi stimularea lor; 

e) Program de educaţie a populaţiei în domeniul vizat pentru adoptarea unui mod  de 

viaţă sănătos; 

 

 

 

Prioritate 5. Modernizarea serviciului administrației locale 
 

 

    Furnizarea unor servicii  mai  bune  către  populaţie  implică  îmbunătăţirea  actului  de  

administrare  a  localităţii.  Acest  fapt  implică  modernizarea  infrastructurii   fizice (cladiri, 

echipamente, etc.) şi pregătirea permanentă a personalului pentru a putea face faţă  

cerinţelor.  Implementarea  acestor  măsuri  implică  costuri  şi  este  în sarcina autorităţilor 

locale să  identifice  modalităţile  de  finanţare  şi  să  vadă  dacă  aceste investiţii aduc şi 

profituri, cum ar fi accesarea de fonduri externe, etc. 

 

 

 Componenta 5.1. Întărire instituțională

  

 

Obiectivul componentei 

 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de administratia publică locală întărirea 

capacităţii instituţionale -modernizarea  infrastructurii fizice şi pregătirea personalului. 

 

Justificare 

Primăria Comunei Gratia are 16 de salariaţi, iar consiliul local are 10 consilieri. Organizarea 

propriu zisă este similară cu a celorlalte localităţi rurale. În condiţiile aderării la Uniunea 

Europeană se impun măsuri de modernizare, atât a bazei materiale, cât şi a serviciilor. 

Printre punctele tari ale instituţiei  notăm  faptul  că există  un program de

 perfecţionare continuă a personalului primăriei, iar 
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accesul la  informaţie   este   facil   în   condiţiile   în   care   primăria   are   acces   la 

informaţii datorită accesului la internet. Se poate astfel beneficia de multitudinea de 

programe de training care se vor derula în perioada  următoare  pentru  specialiştii din 

mediul rural, mai ales în domeniul programelor de dezvoltare a localităţilor  rurale. 

Primăria dispune de o dotare tehnică  minimă  pentru  furnizarea  serviciilor, dar această 

dotare materială va trebui îmbunătăţită pentru a fi în concordanţă cu necesităţile actuale.. 

Vor trebui accesate fondurile destinate modernizării   administraţiei   locale   pentru    a   

uşura   bugetul  local de cheltuieli suplimentare.  

 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

a) Reabilitarea sediului Primăriei; 

b) Programe de dotare şi întărire instituţională a administraţiei publice; 

c) Racordarea instituţiilor, a agenţilor economici  şi  a  populaţiei  la  sistemele actuale de 

comunicare; 

d) Identificarea oportunităţilor şi derularea unor programe de perfecţionare profesională 

continuă a personalului din administraţia publică în corelaţie cu exigenţele impuse de 

creşterea autonomiei în administraţia publică locală şi cu exigenţele pentru executarea 

sarcinilor de serviciu; 

e) Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi echipamente pentru intervenţii 

în cazuri  de  forţa  majoră  –  identificarea  surselor  potenţiale  de finanţare; 

f) Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi echipamente pentru lucrări de 

investiţii şi  exploatare  a  patrimoniului  comunei  –  identificarea surselor  de finanţare; 

g) Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanţări din fondurile destinate 

modernizării administraţiei locale; 

h) Întărirea instituţionala a Primăriei pentru realizarea unei activităţi performante a actului 

de administrare; 

i) Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru  creşterea participării  

cetăţenilor  la  viaţa  comunei  –  stabilirea  unor  modalităţi   de   consultare a cetăţenilor; 

 

 

Obiectivul componentei 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de administraţia publică locală prin utilizarea 

tehnologiei IT în activitatea curentă. 

Componenta 5.2. Informatizarea instituției şi pregătirea personalului  pentru 
utilizarea programelor informatice la registrul agricol, taxe şi impozite,  etc. 
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Justificare 

În acest moment toate înregistrările ce ţin de administraţia locală se fac în format clasic, 

adică pe hârtie, administraţia nefiind informatizată in totalitate . În condiţiile creşterii 

numerice a populaţiei, neaplicarea programelor informatizate duce la pierderi importante 

de timp, atât pentru contribuabili, cât şi pentru angajaţii primăriei, o menţinere  a   

înregistrărilor   necorespunzătoare   şi   în   general   o   calitate   scăzută a serviciilor

 administraţiei.   Se impune ca o necesitate utilizarea programelor  

informatice pentru menţinerea înregistrărilor (registru  agricol, cadastru,

  şi  pregătirea  personalului  propriu pentru utilizarea acestor 

programe.  Implementarea  acestor  programe  informatice ar contribui şi la obţinerea unor 

date mult mai clare şi  actualizate  la  nivel  de  comună, fapt care ar permite şi analize mai 

bune şi elaborarea unor măsuri de intervenţie corespunzatoare. 

 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

a) analiza nevoilor pentru implementarea programelor informatice; 

 

b) identificarea furnizorilor de programe informatice; 

 

c) pregătirea personalului propriu al primăriei pentru utilizarea programelor informatice; 

 

d) achiziţionarea şi dotarea cu echipamente IT; 

 

e) achiziţionarea programelor informatice; 

 

 

 

 

Obiectivul componentei 

Modernizarea activitatii  de ordine şi siguranţă publică –

 îmbunătăţirea infrastructurii fizice. 

 

Justificare 

În acest moment, la nivelul comunei Gratia există un sediu de poliţie şi 4 persoane  

angajate,  respectiv, un  şef de  post  şi  3  agenţi  de poliţie  

 Există un serviciu de intervenţie pentru calamităţi., dar nu există un sistem de 

Componenta 5.3. Îmbunătățirea activității de siguranță publică  
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pază comunală şi obştească. În condiţiile date activitatea de ordine şi siguranţă nu se 

desfăşoară la parametrii doriţi. 

Din acest motiv se impune o intervenţie rapidă în domeniu. 

 

 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

a) organizarea sistemului de pază comunală şi obştească; 

b) implementarea unui sistem de supraveghere video in comuna ; 

c) derularea unor campanii de educare a populaţiei în spiritul respectării legii. 

 

 

 

 

Obiectivul componentei 

Actualizarea Planului Urbanistic General în concordanţă cu necesităţile de dezvoltare 

locală pentru perioada 2014 – 2020. 

 

Justificare: 

La momentul actual PUG este definitivat in proportie de 95% ,mai fiind nevoie de un 

singur aviz ,restul documentatiilor fiind elaborate si avizate  

  A fost identificată ca o necesitate includerea tuturor menţiunilor impuse de 

dezvoltarea  locală.   

Legat de condiţiile de locuit, la nivelul comunei sunt un număr de 1 158 de 

locuinţe,marea majoritate fiind din caramida si sau BCA , neexistând clădiri din chirpici, 

majoritatea având doar parter. Fondul construit se păstrează într-o stare destul de bună, 

relativ la starea fizică a clădirilor, datorită materialelor utilizate. 

Este evident că în viitorul apropiat trebuiesc întreprinse măsuri de reabilitare termică 

a clădirilor construite după  1950  şi  în  acest  sens  trebuie  derulat  un program de informare 

a populaţiei, care să includă şi facilităţile pe care le acorda statul român. 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

a) Implicarea populaţiei prin consultări directe în legătură

 cu managementul teritoriului; 

b) Informarea populaţiei cu privire la programele nationale in domeniul locuinţelor; 

 
teritoriului 

5.4. Actualizarea si aprobarea PUG – Managementul 
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c) Reabilitarea termică a clădirilor; 

d) Reactualizarea datelor existente în conformitate cu liniile de dezvoltare 

planificate; 

e) Definitivarea planurilor urbanistice; 

 

 

 Componenta 5.5. Înființarea unui punct de informare a populației

  

 

Obiectivul componentei 

Aducerea informaţiei  europene  şi  guvernamentale în  faţa populaţiei locale în scopul 

fructificării oportunităţilor legate de integrarea  în  Uniunea  Europeană  –  accesare de 

fonduri structurale. 

 

 

 

Justificare 

La nivel de comună se constată ca o necesitate înfiinţarea unui punct de informare a 

populaţiei pe diverse teme, începând cu cele legate de administrarea locală propriu zisă şi 

continuând cu oportunităţile care se deschid către comunitate odată cu aderarea la Uniunea 

Europeană. Acest punct de informare nu trebuie să fie amenajat în sediul Primariei, el poate 

fi amenajat şi în sediul Căminului Cultural, dar necesită o dotare minimă (computer, 

imprimantă, copiator, acces  telefon  şi  internet. 

Însă previzibila apariţie a fondurilor structurale va însemna un volum de muncă uriaşă 

în scrierea şi implementarea proiectelor de dezvoltare, astfel ca acest compartiment va 

trebui suplimentat cu personal. Asta nu înseamnă cheltuieli suplimentare deoarece salariile 

implicate vor  putea  fi  acoperite  prin  proiecte.  Rolul persoanelor implicate este de a 

permite accesul oricărui cetăţean la oportunităţile care există. Tot acest departament 

poate întocmi proiecte  de finanţare pentru administraţia locală, dar şi pentru cetăţenii 

comunei, în scopul absorbţiei fondurilor comunitare şi în special al fondurilor de dezvoltare 

agricolă – deschidere de noi afaceri, infrastructură rurală, etc. Această activitate prestată 

către 

  terţi poate fi sursa de venit, dar în primul rând poate aduce sume importante sub forma de 

finanţare nerambursabilă în comunitatea locală. În condiţiile în care vor fi fonduri numeroase 

pentru dezvoltare rurală,  primăria  însăşi  ar  trebui  să construiască un compartiment 

puternic şi funcţional din 2-3 persoane pentru accesarea de fonduri şi pentru derularea 
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proiectelor. 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

a) înfiinţarea unui punct de informare pentru locuitorii comunei; 

b) dotarea acestui punct şi alegerea personalului; 

c) pregătirea personalului şi participarea la diverse sesiuni de trening; 

d) sesiuni de informare a locuitorilor comunei; 

e) elaborarea de propuneri de finanţare; 

f) implementarea proiectelor; 

 

 

Prioritate  6.  Dezvoltare economică 

 

Obiectivul acestei  priorităţi  constă  în  ridicarea  nivelului  de trai  al populaţiei   prin 

 

îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare economică a comunei  Gratia. Este evident  că  de  

activităţi  aducătoare  de  venit  nu  se   ocupă   administraţia   locală,   ci  agenţii economici, 

însă administraţia poate sprijini dezvoltarea economică prin acordarea de diverse 

stimulente. 

 

 

 

 

 Componenta 6.1. Industrie

  

 

Obiectivul componentei: 

 

Crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea industriei prin atragere de  investitori, fapt 

care va conduce la creşterea numărului de locuri de muncă,  creşterea veniturilor populaţiei 

şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei. 

Justificare 

Pe plan local există un potenţial deosebit de dezvoltare a unei industrii de  valorificare a 

resurselor locale. În plus, există şi forţă de muncă  necesară. Lipsesc  însă fondurile necesare 



Comuna Gratia 
Strategia de dezvoltare economico-sociala durabila 2014-2020 

 

110 
 

pentru investiţii de start-up, dar programul european de dezvoltare rurală include fonduri 

pentru deschiderea de mici activităţi economice în mediul rural, cum ar fi brutărie, fabrică 

de lapte, etc. 

Din punct de  vedere  industrial  firmele  de  pe  raza  comunei  desfăşoară  activităţi  în 

principal în domeniile  constructii ,transporturi,prestari servicii 

 

Pentru a creşte  veniturile  la  bugetul  local,  trebuiesc  atrase  şi  alte  firme  care  să- şi 

stabilească locaţia pe raza comunei, profitând de avantajul existenţei forţei de muncă a 

nivelului de salarizare mai scăzut faţă de zonele urbane. De exemplu,  firmele de confecţii 

îşi vor schimba locaţiile în viitor, orientându-se către  mediul  rural,  unde există forţă de 

munca. 

Vor trebui însă acordate anumite avantaje (acces la utilităţi, nivelul taxelor şi impozitelor, 

etc.) pentru a atrage potenţialii investitori, iar  în  faza  iniţială  cheltuielile  legate  

deaceste avantaje vor fi mai mari decât veniturile, în condiţiile  în  care 

extinderea reţelei de utilităţi este costisitoare. 

       Pe de altă parte, pentru populaţia comunei trebuiesc create condiţiile de dezvoltare de 

mici afaceri şi aici considerăm că stă cheia dezvoltării  localităţii  Gratia.  Si  în  acest sens 

trebuie stimulat spiritul antreprenorial prin organizarea unor forme de pregătire, activităţi 

care sunt finanţate prin numeroase proiecte. În acelaşi timp informaţia despre afaceri 

trebuie sa ajungă la localnici deoarece există numeroase oportunităţi de finanţare pentru 

diverse afaceri  şi  pentru  sprijinirea întreprinzătorilor la start. Fondurile europene au de 

asemenea o  componentă  pentru IMM-uri.  

 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

 

a) identificarea de potenţiali investitori în zonă, contactarea lor şi efectuarea unor 

oferte; 

b) promovarea spiritului antreprenorial în rândul populaţiei comunei prin 

organizarea a diverse forme de pregătire în domeniu; 

c) informarea populaţiei cu privire la oportunităţile de finanţare pentru dezvoltarea 

industrială; 

 

 Componenta 6.2. Agricultura

  

 

Obiectivul componentei 
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Creşterea productivităţii în sectorul agricol şi reducerea

 populaţiei ocupate   în agricultura de subzistentă. 

 

Justificare 

 

La nivelul comunei populaţia ocupată în agricultură este destul de redusă.  Populaţia  

creşte  animale  în  gospodării  pentru obţinerea unor produse pentru consumul propriu. 

Productivitatea în gospodăriile ţărăneşti este foarte scăzută din mai multe motive, 

printre care imposibilitatea  de  a  cultiva  pe  suprafeţe  mari  (care  nu există),  absenţa  

dotărilor,    clima secetaoasa  , precum şi solurile, nefavorabile unei agriculturi intensive. 

Se impun mai multe măsuri pentru apropierea agriculturii de nivelul existent în Uniunea 

Europeană. Administraţia locală are un rol important în  informarea populaţiei cu privire la 

cerinţele UE în domeniul agricol şi de stimulare a întreprinzătorilor interesaţi să  

investească în  acest  domeniu.  

În  plus,vor există numeroase posibilităţi de finanţare în domeniu. Sectorul agricol va suferi 

schimbări radicale în următorii ani, iar pentru localnici vor trebui investiţii masive pentru a 

putea face faţă concurenţei. 

 Un alt domeniu este cel al amenajărilor  de  sere  şi  solarii,  nefructificat până în prezent. 

Dar adevarata provocare o reprezintă activităţi noi,  cum ar  fi  creşterea  prepeliţelor, 

ciupercării si alte activităţi de acest gen, pentru  care însă nu există expertiză. 

 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

 

a) informarea populaţiei cu privire la reglementările în domeniul agriculturii şi zootehniei: 

subvenţii, facilităţi, etc.; 

b) sprijin pentru investitorii interesaţi de amenajări de luciu de apă pentru piscicultura şi 

acvacultura; 

c) sprijinirea deschiderii de afaceri în agricultură de către întreprinzători (sere, ciupercării, 

creştere de prepeliţe, etc.); sprijinul se poate face prin asigurareade consultanţă gratuită; 

d) asigurarea de consultanţă agricolă de specialitate; 

e) dezvoltarea unor interfeţe de preluare a recoltelor agricole pentru valorificare centre 

de predare; 

f) promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii – asigurarea unui service pentru 

utilaje agricole; 
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 Componenta 6.3. Comerț

  

 

Obiectivul componentei 

 

Crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat pe raza comunei 

Gratia, comerţ care să respecte reglementările în vigoare şi care să nu pericliteze sănătatea 

populaţiei. 

 

Justificare 

 

Pe raza comunei comerţul se desfăşoară prin intermediul a  20  de  puncte  comerciale 

particulare 

Apariţia  acestora  puncte  de  desfacere   s-a   facut   într-un   mod   nesistematizat. Atribuţia 

administraţiei locale în domeniu  este de a veghea la  respectarea reglementărilor. 

Se preconizează apariţia unor puncte de comercializare a materialelor de construcţii. 

În contextul actual domeniul construcţiilor va  căpăta  o  dezvoltare foarte puternică 

deoarece fondurile  europene  pentru  infrastructură  vor  contribui la creşterea cererii 

pentru materiale de construcţii şi în  general  la  creşterea  nivelului  de  trai,  fapt ce implică 

un consum de bunuri ridicat. 

 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

 

a) informarea comercianţilor cu privire la condiţiile de comercializare 

a produselor alimentare; 

b) stabilirea mecanismelor de control a respectarii reglementarilor in vigoare 

c) identificarea de comercianţi doritori să investească; 

d) asigurarea facilităţilor necesare (utilităţi) pentru localizarea acestor afaceri în comuna 

Gratia. 

 

 Componenta 6.4. Servicii

  

 

Obiectivul componentei: 

 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite către populaţie pe raza comunei. 
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Justificare: 

 

 Infrastructura de servicii este mai puţin dezvoltată în  localitatea  Gratia  şi  acest  fapt 

conduce de deplasarea populaţiei către alte localităţi pentru rezolvarea problemelor,  cu  

efect  legat  de  creşterea  costurilor  acestor  servicii.   Administraţia locală poate stimula 

potenţialii investitori în domeniul serviciilor, de exemplu prin acordarea unor terenuri sau 

spaţii prin contracte de parteneriat. 

În  acest   scop   se  impune  identificarea   serviciilor  necesare  pe   raza  comunei   şi 

elaborarea unor oferte,  care  să includă  acces la  utilităţi,   etc.  Domeniul  serviciilor, 

dezvoltat  haotic  până   în   acest   moment,   va   suferi   mari   schimbări   în   perioada 

următoare. Este în sarcina administraţiei locale  să  întrevadă  aceste evoluţii,  să  le sprijine 

şi să profite de pe urma  lor. 

  Nu trebuiesc neglijate serviciile prestate de către furnizori de mărime redusă  (cum  ar fi 

tâmplărie aluminiu, izolări  termice  de  clădiri,  etc.  La  situaţia  actuală  a fondului locativ, 

în viitorul apropiat vor trebui aduse îmbunătăţiri, ceea ce înseamnă activitate pentru mici 

meseriaşi. Stimularea spiritului antreprenorial şi informarea cetăţenilor cu privire la 

oportunităţi legate de diverse scheme de finanţare ar reduce costurile faţă de cele 

practicate de  firme  din  alte  localităţi  (datorită  transportului şi a  costurilor  mai mari  cu  

forţă  de  muncă)  şi  ar  contribui  şi  la  bugetul  local  prin  plata  de  taxe  şi impozite. 

 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

 

a) informarea prestatorilor de servicii cu privire la cerinţele în domeniu; 

 

b) promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor locali şi pentru dezvoltarea 

unor activităţi economice în domeniul serviciilor; 

 

c) înfiinţarea unor servicii de consultanţă în domeniu, inclusiv pentru accesarea de 

fonduri europene. 

 

 

Obiectivul componentei 

Obţinerea de resurse financiare prin iniţierea de afaceri în domeniul turismului şi al 

agroturismului. 

Justificare 

Componenta 6.5. Turism şi agroturism 
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Activitatea turistică la nivelul comunei este foarte puţin dezvoltată şi din  acest  motiv 

 

şi veniturile din astfel de activităţi sunt reduse, în  principal  datorită  lipsei obiectivelor 

turistice . 

Mult mai fezabilă în  primă  fază  pare  varianta  construirii  unor  pensiuni agroturistice 

private, incluse apoi în circuitul turistic. Astfel se poate testa şi piaţa.  Vor trebui însă 

construite oferte turistice complete cu activităţi  diversificate (obiceiuri  populare, călărie, 

pescuit, etc.). 

 

Descrierea activităților ce trebuiesc întreprinse: 

 

a) amenajarea unei zone de agrement ; 

 

b) crearea infrastructurii pentru turism şi agroturism – căi de acces şi alte utilităţi; 

 

c) crearea de condiţii alternative pentru petrecerea timpului liber de către turişti; 

 

d) sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în deschiderea de afaceri în domeniu – pensiuni 

turistice cu iaz, etc. 
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                                                                          CAPITOLUL VII       PLAN DE ACTIUNE PENTRU COMUNA GRATIA 2014-2020 

 

 

Nr. 

crt 

Activitate Durata-ANI Responsabilităţi Resurse 

Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii 

Componenta 1.1. Modernizarea infrastructurii de transport rutier 

1. a. Modernizarea reţelelor de drumuri de exploatare agricola  1 - 7 Compartimentul Urbanism 

şi amenajarea teritoriului 

Fonduri  

locale; POS 

Transport 

Fonduri guvernamentale 

Împrumuturi 

POR  

POS Mediu 

PNDR 

Componenta 1.2. Infiintarea  reţelei de furnizare a gazului metan 

1. Elaborarea Proiectului tehnic şi a altor documente necesare 

pentru lucrare 

1-2 Compartimentul Urbanism 

şi amenajarea teritoriului 

Fonduri locale, Fonduri 

guvernamentale, 

Împrumuturi,  

 

2 Identificarea potenţialelor surse de finanţare 1-2 

3. Infiintarea  reţelei de gaz 2-3 

Componenta 1.3 Reabilitarea si modernizarea aleilor pietonale  

1 Elaborarea Studiului de fezabilitate,PT  şi a altor documente 

necesare pentru lucrare 

1-2 Compartimentul Urbanism 

şi amenajarea teritoriului 

Fonduri 

locale; POS 

Transport 2 Identificarea potenţialelor surse de finanţare 1-2 
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3 Amenajare alei pietonale 

 

 

 

 

3-5 Fonduri guvernamentale 

Împrumuturi 

POR POS Mediu 

PNDR 

PNDL 

Componenta 1.4  modernizarea  accesului la proprietati si santuri dalate 

1 Elaborarea Studiului de fezabilitate,PT  şi a altor documente 

necesare pentru lucrare 

1-2 Compartimentul Urbanism 

şi amenajarea teritoriului 

Fonduri 

locale;  

Fonduri guvernamentale 

Împrumuturi 

POR POS Mediu 

PNDR 

PNDL 

2 Identificarea potenţialelor surse de finanţare 1-2 

3 Modernizarea accesului la proprietati ca urmare a modernizarii 

drumurilor comunale si dalarea santurilor existente 

3-5 

Componenta 1.5 Dezvoltarea capacitatii  furnizare a apei potabile  

1 Elaborarea Studiului de fezabilitate  şi a altor documente 

necesare pentru lucrare 

1-3 Compartimentul Urbanism 

şi amenajarea teritoriului 

Fonduri 

locale;  

Fonduri guvernamentale 

Împrumuturi 

POR POS Mediu 

  PNDR 

  PNDL 

2 Identificarea potenţialelor surse de finanţare 1-3 

3 Majorarea debitului de apa potabila al retelei prin captarea 

apei potabile de la puturile existente sau prin forarea unui nou 

put 

3-7 

Componenta 1.6 Finalizarea modernizarii retelei de iluminat public 

1 Identificarea potenţialelor surse de finanţare 1-3 Compartimentul Urbanism 

şi amenajarea teritoriului 

Fonduri 

locale;  

Fonduri guvernamentale 

Împrumuturi 

POR POS Mediu 

2 Montarea de lampi de iluminat economice pe strazile unde 

exista lampi vechi 

3-5 
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  PNDR 

  PNDL 

Prioritate 2 Protectia Mediului 

 

Componenta 2.1. Amenajarea spaţiilor verzi şi a unui loc de agrement 

1. Elaborarea unui proiect comunitar de amenajare a spaţiilor verzi 1 Compartimentul Urbanism 

şi amenajarea teritoriului 

Compartimentul 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale, 

Fonduri private, 

2. Acţiuni de educare a populaţiei în domeniu 1-7 

3. Stabilirea  unui  regulament  de  amenajare  a  curţilor private, cu 1-2 

 

 

 

 reglementări privitoare la penalizări  Consultanţă agrícolă – 

cadastru 

 

Împrumuturi, 

POS Mediu 

POR, 

PNDR 

4. Consultarea populaţiei cu privire la locaţiile spaţiilor de joacă şi 

de agrement 

1-2 

5. Identificarea potenţialelor firme interesate să investeasca în 

zona de agrement pentru pescuit sportiv şi agroturism 

1-2 

6. Identificarea altor resurse financiare pentru finanţarea acestor 

acţiuni 

1-2 

7. Amenajarea efectivă a locurilor de joacă 2-5 

8. Amenajarea zonei de agrement pentru pescuit sportiv şi 

agroturism prin construirea de parteneriate public privat. 

(încheierea  de  contracte  ferme  cu  agenţi  economici  care  vor 

investi). 

3-5 

Componenta 2.2. Împăduriri în zonele limitrofe 

1. Elaborarea unui studiu pentru a identifica măsurile ce trebuiesc 

intreprinse 

1-2 Compartimentul Urbanism 

şi amenajarea teritoriului 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale, 
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2. Identificarea resurselor financiare potenţiale

 pentru întreprinderea măsurilor 

1-2 Compartimentul 

Consultanţă agrícolă - 

cadastru 

Fonduri private, 

Împrumuturi, 

POS Mediu 

POR 

PNDR 

3. Realizarea de impaduriri 2-7 

Componenta 2.3. Combaterea eroziunii solului, amenajări albii cursuri de apă, regularizări, desecări şi alte lucrări hidrotehnice 

1. Efectuarea unui studiu pentru a identifica 

problemele comunei în domeniul sus menţionat 

1-2 Compartimentul Urbanism 

şi amenajarea teritoriului 

Compartimentul 

Consultanta agrícola - 

cadastru 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale, 

Imprumuturi, 

POS Mediu 

POR 

PNDR 

2. Identificarea resurselor financiare potenţiale pentru rezolvarea 

problemelor din domeniu 

1-2 

3. Întreprinderea acţiunilor ce se impun 2-7 

Componenta 2.4. Combaterea poluării aerului, solului şi apelor 

1. Menţinerea calităţii mediului 1-7 Compartimentul Urbanism Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale, 

Imprumuturi, 

POS Mediu 

POR, 

PNDR 
 

2. Realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul 

poluării 

1-7 

3. Activităţi de informare şi de educare a populaţiei 1-7 

Componenta 2.5. Amenajarea păşunilor şi islazurilor comunale 

1. Efectuarea  unui  studiu  pentru  a  vedea  gradul  de  afectare  al 

suprafeţelor de păşune şi măsurile ce trebuiesc intreprinse 

pentru remedierea situaţiei; 

1-2 Compartimentul Urbanism 

şi amenajarea teritoriului 

 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale, 

Fonduri private, 

Împrumuturi, 

POS Mediu 

POR, 

PNDR 

2. Identificarea resurselor financiare necesare pentru aceste 

acţiuni 

1-2 

3. Găsirea de agenţi economici care să utilezeze păşunile şi să 

contribuie financiar la finanţarea acţiunilor 

1-2 
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4. Efectuarea de lucrări de întreţinere a păşunilor; 

Infiintare zone protectie pasuni 

2-5 

Prioritate 3. Modernizarea infrastructurii pentru educație şi cultură 

Componenta 3.1. Reabilitarea şi modernizarea Gradinita Gratia 

1. Identificarea resurselor financiare necesare şi stabilirea  

volumului acestora: există fonduri disponibile pentru astfel de 

investiţii   la   Ministerul   Educaţiei   şi   în   acest   sens  trebuie 

menţinută o legătura permanentă cu Inspectoratul Şcolar 

Neamţ pentru accesarea fondurilor de la Banca Mondială 

1-2 Compartiment 

contabilitate, financiar, 

impozite şi taxe 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale 

– Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării 

Împrumuturi, 

POSDRU  

POR 

  PNDR 

  PNDL 

2. Dotarea cu materiale didactice (inclusiv echipamente IT) 2-4 

Componenta 3.2. Intretinerea  căminului cultural si activitati in cadrul acestuia 

1. Identificarea  agenţilor  economici  interesaţi  în  construirea  de 

parteneriate pentru susţinerea activităţilor culturale şi 

cointeresarea acestora 

1-2 Compartiment 

contabilitate, financiar, 

impozite şi taxe  

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale 

– Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării 

Împrumuturi, 

POSDRU  

POR 

  PNDR 

  PNDL 

2. Identificarea surselor de finanţare 1-2 

3. Implicarea  cultelor  în  dezvoltarea  vieţii  spirituale  şi  sociale a 

localităţii  

1-7 

4. Stabilirea unui calendar anual al activităţilor culturale pe raza 

comunei Gratia 

1-7 

5. Înfiinţarea unui punct de informare pe teme de interes pentru 

locuitorii   comunei:   fonduri   structurale,   finanţări,   legislaţie, 

asistenţă şi consultanţă în întocmirea cererilor de finanţare, etc. 

2-3 

6. Cuplarea activităţilor culturale cu cele sociale  1-7 
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Componenta 3.3. Introducerea tehnologiei IT 

1. Analiza situaţiei actuale şi a necesarului în ceea ce priveşte 

dotarea cu echipamente IT 

1-2 Compartiment 

contabilitate, 

financiar, impozite şi 

taxe 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale –

Împrumuturi, 

POSDRU 

POR, 

PNDR 

2. Identificarea surselor de finanţare pentru dotarea necesară 

 

1-2 

3. Utilarea cu echipamente noi IT a şcolii din comună 2-3 

 

4. Informatizarea serviciilor oferite cetăţenilor de către primărie 

(registru agricol, taxe şi impozite, evidenţa populaţiei, etc.) 

1-4 

5. Coordonarea cu alte activităţi a acestui domeniu – înfiinţarea 

punctului  de  informare şi  conectarea  sa la  surse de  informare 

1-4 

Componenta 3.4 Construire terenuri de sport 

1. Identificarea surselor guvernamentale şi europene ce pot fi 

utilizate 

1-2 Compartiment 

contabilitate, financiar, 

impozite şi taxe 

Fonduri locale, 

 Fonduri guvernamentale 

2. Infiintare  teren de sport  3-4 

Prioritate 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistența sociala şi sănătate 

Componenta 4.1Dezvoltarea serviciului de asistenţă socială al primăriei, înfiinţarea unei cantine sociale, a unui cămin de bătrâni, a unui sistem de 

îngrijiri la domiciliu  

1. Dezvoltarea serviciului public de asistenţă socială  1 Compartiment 

autoritate tutelară 

Protecţie socială 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale – 

Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi 

familiei 

Împrumuturi, 

POSDRU 

POR, 

PNDR 

3. Efectuarea unei analize a nevoilor de asistenţă socială la nivelul 

comunei 

1 

4. Identificarea actorilor locali cu potenţial de dezvoltare a 

serviciilor  sociale  (parohii,  culte,  ONG-uri)  şi  construirea  de 

parteneriate pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

1 

5. Elaborarea unui plan de servicii sociale la nivel de comunitate 1 
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6. Identificarea surselor potenţiale de finanţare: Ministerul 

Muncii şi fonduri structurale 

1 

7. Înfiinţarea unui cămin de bătrâni 2-3 

Componenta 4.2. Măsuri de îmbunătăţire a actului medical 

1. Studiu fezabilitate privind construirea / modernizarea si 

dotarea cu tehnica a imobilul cu destinatie cabinete 

medicale; 

1 Compartiment 

autoritate tutelară 

Protecţie socială 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale – 

Ministerul Sănătăţii 

Împrumuturi, 

POR, 

PNDR 

2. Studiu fezabilitate privind infiintarea unui centru de urgente 

medicale si prelevare analize. 

1 

3. Identificarea surselor potenţiale de finanţare

 pentru implementarea acţiunilor în domeniul 

medical 

1 

5. Elaborarea unui program complex de asigurare a securităţii 

umane faţă de expunerea la riscul de îmbolnăvire 

2-3 

6. Identificarea   de potenţiali   actori   interesaţi   în   

dezvoltarea sectorului medical la nivel de comună şi stimularea 

lor 

1-4 

7. Program de educaţie a populaţiei în domeniul vizat pentru 

adoptarea unui mod de viaţă sănătos 

1-7 

 

 
Prioritate 5. Modernizarea serviciului administrației locale: 

Componenta 5.1. Întărire instituţională 

1. Reabilitarea sediului vechi al Primăriei  1-3 Compartiment juridic, 

secretariat 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale – 

Împrumuturi, 
2. Programe  de  dotare  şi  întărire  instituţională  a  administraţiei 

publice 

1-5 
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3. Racordarea instituţiilor, a agenţilor economici şi a populaţiei la 

sistemele actuale de comunicare 

1-2 POSDRU 

POR, 

PNDR 

PO Dezvoltarea capacităţii 

administrative 

4. Identificarea oportunităţilor şi derularea unor programe de 

perfecţionare profesională continuă a personalului din 

administraţia   publică   în   corelaţie   cu   exigenţele   impuse de 

creştrea autonomiei în administraţia publică locală şi cu 

exigenţele pentru executarea sarcinilor de serviciu 

1-7 

5. Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi 

echipamente  pentru  intervenţii  în  cazuri  de  forţă  majoră  – 

identificarea surselor potenţiale de finanţare 

3-7 

6. Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi 

echipamente   pentru   lucrăari de   investitii   şi exploatare   

a 

patrimoniului comunei – identificarea surselor de finanţare 

3-7 

7. Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanţări din 

fondurile destinate modernizarii administraţiei locale 

1-3 

9. Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru 

creşterea participării cetăţenilor la viaţa comunei –  stabilirea 

unor modalităţi de consultare a cetăţenilor 

1-3 

10. Dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 

comunei Gratia cu echipament individual de protecţie si 

pregătirea acestuia pentru intervenţii în caz de dezastre ,în 

scopul protejării populaţiei si a bunurilor materiale, 

achizitionarea unei autospeciale de interventie în caz de 

incendiu 

 

1-7 

11. Construirea unui sediu nou pentru Primarie  1-7   
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Componenta 5.2. 

Informatizarea instituţiei şi pregătirea personalului pentru utilizarea programelor informatice la registrul agricol, taxe si impozite,etc. 

1. Analiza nevoilor pentru implementarea programelor 

informatice 

1-2  Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale –  

Împrumuturi, 

POSDRU 

POR, 

PNDR 

 

 

2. Identificarea furnizorilor de programe informatice 1 

3. Pregătirea personalului propriu al primăriei pentru utilizarea 

programelor informatice 

1-2 

4. Achiziţionarea şi dotarea cu echipamente IT 2 

5. Achiziţionarea programelor informatice 2 

Componenta 5.3 Imbunatatirea activitatii de siguranta publica 

1 Organizarea sistemului de paza comunala prin amplasare de 

camera de luat vederi in punctele importante din comuna 

1-2 Compartiment juridic, 

secretariat 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale –  

Împrumuturi, 

POSDRU 

POR, 

PNDR 

2 Derularea unor campanii de educare a populaţiei în spiritul 

respectării legii 

1-7 

Componenta 5.4. Definitivarea PUG– Managementul teritoriului 

1. Implicarea populaţiei prin consultari directe în legatur cu 

managementul teritoriului 

2-4 Compartiment administrativ Fonduri locale, 

  Fonduri guvernamentale – 

2. Aplicarea codului construcţiile privind locuinţele 2-3 

3. Informarea populţiei cu privire la programele naţionale în 

domeniul locuinţelor 

1-7 

4. Reabilitarea termică a clădirilor 4-7 

5. Reactualizarea datelor existente în conformitate cu liniile de 

dezvoltare planificate 

1-5 

6. Definitivarea P.U.G  1-4 
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Componenta 5.5. Infiinţarea unui punct de informare a populaţiei 

1. Infiinţarea unui punct de informare pentru locuitorii comunei; 1 Cultura + secretariat Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale 

Împrumuturi, 

POSDRU 

POR, 

PNDR 

2. Dotarea acestui punct  1-2 

4. Sesiuni de informare a locuitorilor comunei 1-7 

5. Elaborarea de propuneri de finanţare 1-7 

6. Implementarea proiectelor 1-7 

Prioritate 6. Dezvoltare economica 

Componenta 6.1. Industrie 

1. Identificarea de potenţiali investitori în zonă, contactarea lor şi 

efectuarea unor oferte 

 Compartiment 

juridic, contabilitate, 

financiar 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale – 

ANIMMC 

Fonduri private 

Împrumuturi, 

POSDRU 

 POR 

PNDR 

2. Promovarea spiritului antreprenorial în rândul

 populaţiei comunei   prin   organizarea   a   

diverse   forme  de   pregătire în 

domeniu 

1-3 

3. Informarea populaţiei cu privire la oportunităţile de finanţare 

pentru dezvoltarea industrială 

1-7 

Componenta 6.2. Agricultura 

1. Informarea populaţiei  cu  privire la  reglementarile în  domeniul 1-7 Registrul agricol  

2. Sprijin pentru investitori interesaţi in domeniul agricol 1-5 

6. Promovarea   unei   politici de   mecanizare a agriculturii   – 1-5 

Componenta 6.3. Comerţ 

1. Informarea comercianţilor cu privire la condiţiile

 de comercializare a produselor alimentare; 

1-2 Compartiment 

juridic, contabilitate, 

financiar 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri private 2. Stabilirea mecanismelor de control a respectării 1-2 
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reglementarilor în vigoare Împrumuturi, 

POS Creşterea 

competitivităţii economice 

POR, 

PNDR 

3. Identificarea de comerciaţti doritori să investească; 

contactarea lor şi elaborarea contractelor 

1-3 

4. Asigurarea facilitătilor necesare (utilităţi) pentru localizarea 

acestor afaceri în comuna Gratia 

1-4 

Componenta 6.4. Servicii 

1. Informarea prestatorilor de servicii cu privire la cerinţele în 

domeniu 

1-2 Compartiment 

juridic, contabilitate, 

financiar 

Fonduri locale, 

Fonduri guvernamentale 

Fonduri private 

Împrumuturi, 

POS Creşterea 

competitivităţii economice 

POR, 

PNDR 

2. Promovarea unei politici de asociere a întreprinzatorilor locali şi 

atraşi pentru dezvoltarea unor activităţi economice în domeniul 

serviciilor 

1-2 

3. Înfiintarea unor servicii de consultanţă în domeniu, inclusiv 

pentru accesarea de fonduri europene 

1 

Componenta 6.5. Turism şi agroturism 

2. Amenajarea unei zone de agrement 3-5   

3. Crearea insfrastructurii pentru turism şi agroturism; căi de 

acces şi utilităţi 

4-7 

4. Crearea de condiţii alternative pentru petrecerea timpului liber   5-7 

5. Sprijinirea intreprinzătorilor privaţi în deschiderea de afaceri în 

domeniu – pensiuni turistice cu iaz, etc. 

1-7 

6 Amenajarea unui punct de informare pentru turişti şi pentru 

întreprinzatori în turism, oferinduse informaţii

 despre 

oportunităţi de finanţare, standarde, legislaţie, etc. 

1 
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Capitolul VIII. 

SURSE DE FINANTARE SI PORTOFOLIU DE PROIECTE 

PENTRU PERIOADA 2014 – 2020 

 
 

 

  Surse de finantare  

 
 

Pentru atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala Durabila a localitatii 

au fost identificate mai multe surse de finantare, dupa cum urmeaza: 

  
 

Axe prioritare pentru finantare prin FEADR: 

 Axa I - Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic  

Domenii majore de interventie: 

Domeniul de interventie 1. Formare profesionala (training), informare si difuzare de 

Cunostinte 

Domeniul de interventie 2. Instalarea tinerilor fermieri 

Domeniul de interventie 3. Pensionarea timpurie a fermierilor si a muncitorilor agricoli 

Domeniul de interventie 4. Utilizarea serviciilor de consiliere si consultanta 

Domeniul de interventie 5. Modernizarea exploatatiilor agricole Domeniul de 

interventie 6. Imbunatatirea valorii economice a padurii 

Domeniul de interventie 7. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 

Domeniul de interventie 8. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea 

si adaptarea agriculturii si silviculturii 

Domeniul de interventie 9. Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta Domeniul de 

interventie 10. Infiintarea grupurilor de producatori 

 

 Axa II - Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale  

Domenii de interventie: 

Domeniul de interventie 1. Sprijin pentru zonele defavorizate 

Domeniul de interventie 2. Plati compensatorii pentru utilizatorii de terenuri agricole din zonele 

desemnate Natura 2000 

Domeniul de interventie 3. Plati de Agro-mediu 

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 
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Domeniul de interventie 4. Prima impadurire a terenurilor agricole 

Domeniul de interventie 5. Prima impadurire a terenurilor neagricole 

Domeniul de interventie 6. Plati Natura 2000 

 

 

 

Domenii de interventie: 

Domeniul de interventie 1. Sprijin pentru diversificarea catre activitati non-agricole si crearea 

si dezvoltarea de microintreprinderi 

Domeniul de interventie 2. Incurajarea activitatilor turistice 

Domeniul de interventie 3. Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea 

mostenirii rurale 

Domeniul de interventie 4. Dobandire de competente, animarea si implementarea 

strategiilor de dezvoltare locala 

Domeniul de interventie 5. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala 

 

 

Domenii de interventie: 

Domeniul de interventie Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente 

si animarea teritoriului 

Domeniul de interventie Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala Domeniul 

de interventie Asistenta Tehnica 

Grupurile de Actiune Locala sunt entitati ce reprezinta parteneriate public – private, constituite 

din reprezentanti ai sectorului public, privat si civil, desemnati dintr-un teritoriu rural omogen, 

care vor trebui sa indeplineasca o serie de cerinte privind componenta, teritoriul acoperit si care 

vor implementa o strategie integrata pentru dezvoltarea teritoriului. 

 

Actiunile care vor fi intreprinse in cadrul Axei IV sunt sintetizate in cadrul a 3 masuri, respectiv  

Masura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala 

Prin Masura 41, Grupurile de Actiune Locala pot implementa si proiecte integrate de dezvoltare 

locala, ce pot acoperi mai multe axe. Implementarea acestor  proiecte se va realiza conform 

descrierii din Planul de Dezvoltare Locala. 

► Sub- masura 411 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier 

Axa III - Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea  economiei 

rurale 

O a patra directie (Axa IV) – LEADER – are in vedere implementarea unor strategii locale de 

dezvoltare pentru imbunatatirea guvernarii administrative la nivel rural. 
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In aceasta sub-masura se vor incadra proiectele propuse in strategie care vizeaza obiectivele 

descrise in fisele tehnice ale masurilor din Axa 1. 

► Sub- masura 412 – Imbunatatirea mediului si a spatiului rural 

Prin aceasta sub-masura proiectele din strategie vor atinge obiectivele din fisele tehnice ale 

masurilor Axei 2. 

► Sub- masura 413 – Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale 

Proiectele ce au acelasi scop ca masurile ce formeaza Axa 3, se vor incadra in aceasta sub-

masura. 

Masura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare 

In cadrul LEADER sunt posibile doua tipuri de cooperare: 

➢ cooperare interteritoriala: cooperarea intre diverse zone rurale din acelasi stat membru. 

Aceasta poate avea loc intre grupuri LEADER si este, de asemenea, deschisa altor grupuri 

locale care utilizeaza aceeasi abordare participativa; 

➢ cooperarea transnationala: cooperarea intre grupuri LEADER din cel 

putin doua state membre sau intre grupuri din tari terte care au o abordare similara. 

Proiectele de cooperare vor fi selectate de catre: 

➢ Grupurile de Actiune Locala, daca au integrate in strategia lor de dezvoltare actiuni de 

cooperare. In acest caz, criteriile de eligibilitate si selectie vor fi elaborate si aplicate de GAL si 

incluse in strategia de dezvoltare locala. 

➢ AM- PNDR, pentru celelalte GAL-uri, care nu au prevazut aceste actiuni in strategia lor de 

dezvoltare locala. In acest caz, criteriile de selectie vor fi elaborate de Autoritatea de 

Management. 

Masura 431 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea 

teritoriului. 

Submasura 431.1 sprijina constructia de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor de 

dezvoltare locala si pregatirea planului de dezvoltare locala in vederea participarii la selectie a 

Grupurilor de Actiune Locala (GAL). 

►Submasura 431.2 ofera sprijin Grupurilor de Actiune Locala pentru: cheltuieli de functionare, 

animare si dobandirea de competente. 

►Submasura 431.2, are doua componente, respectiv: 

- componenta a – Functionarea Grupului de Actiune Locala; 

- componenta b – Instruirea si animarea teritoriului dupa selectia GAL. 

Beneficiarii acestei submasuri sunt Grupurile de Actiune Locala (GAL) selectate de catre 

Autoritatea de Management pentru PNDR (AM-PNDR) din cadrul Ministerului Agriculturii 

si Dezvoltarii Rurale. 
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MASURI finantate prin PNDR: 

 

   PNDR masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” - care poate asigura finantarea de proiecte 

vizand directia de dezvoltare: ”Dezvoltare economica si Agricultura” Obiective: 

a. Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii 

tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele 

pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca; 

b. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor 

acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura; 

c. Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri; 

d. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola 

ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri 

de a realiza investitii. 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt 

fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de Finantare), 

persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie 

agricola: 

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE1; 

- este situata pe teritoriul tarii; 

- este inregistrata in Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol. 

 

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii: 

- are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si 

conducator (sef) al acesteia; 

- detine sau se angajeaza sa dobandeasca competente si calificari profesionale in raport cu 

activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare; 

- prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei 

agricole; 

- este membru al unei familii de fermier si a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru in 

cadrul fermei (nu neaparat in ferma familiei) cu 

cel putin 12 luni inaintea instalarii sale pe cont propriu. Valoarea sprijinului nerambursabil 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploatatie 

agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru 

instalare poate creste cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depasi 

40.000 de Euro/ exploatatie. 
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Sprijinul de instalare va fi acordat in doua transe de plata: 

- prima transa se va acorda la data aprobarii de catre APDRP a solicitarii pentru acordarea 

sprijinului si este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare;- a doua transa, de 40% din 

valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la indeplinirea actiunilor prevazute in Planul 

de afaceri. Verificarea conditiilor pentru acordarea celei de-a doua transa nu va depasi 33 de 

luni de la data aprobarii de catre APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. Pana la cea 

de-a doua transa de plata, beneficiarii trebuie sa realizeze toate investitiile pentru 

modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, propuse in Planul de afaceri. 

Un solicitant al sprijinului prin Masura 112 poate depune in acelasi timp proiecte pentru alte 

masuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinantate prin FEADR. 

  PNDR masura 121 - " Modernizarea exploatatiilor agricole" 

Obiective: 

a. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, 

ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei 

ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 

b. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare; 

c. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite; 

d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea 

incurajarii fenomenului de asociere. 

Beneficiari eligibili: 

• Persoana fizica; 

• Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si 

completarile ulterioare); 

• Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si 

completarile ulterioare); 

• Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile 

ulterioare); 

• Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990Societate 

comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si 

completarile ulterioare); 

• Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
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• Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Grup de producatori constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificarile si completarile 

ulterioare, doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor 

membri; 

• Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificarile si completarile 

ulterioare), doar cu conditia ca investitiile realizate sa 

deserveasca interesele propriilor membri. 

 

Prin Masura 121 se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50% – 75% (pentru perioada 

2007 – 2009), respectiv in proportie de 40% – 70% (pentru perioada 2010 – 2015) din valoarea 

eligibila a proiectului, fondurile reprezentand cofinantarea publica, la care trebuie sa se 

adauge contributia privata. 

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 121 este de 5.000 de Euro, 

aceasta suma reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului. 

Pentru toate proiectele depuse in cadrul Masurii 121 pentru sectorul zootehnic, sectorul 

vegetal sau de catre beneficiarii Masurii 141, valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va 

depasi 125.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentand 

50.000 Euro). 

Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 

o 10% ‐ pentru investitiile realizate de tinerii agricultori13 cu varsta sub 40 ani, la data 

depunerii Cererii de Finantare; 

o 10% ‐ pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in 

zone cu handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 200015 

(conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii si iii); 

o 10% ‐ pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin 

urmatoarele tipuri de operatiuni: „imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii 

ingrasamintelor cu azotat”, „instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii 

agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si comercializare”. Aceasta majorare se aplica 

exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor in aceste doua tipuri de operatiuni; 

  PNDR masura 122 - " Imbunatatirea valorii economice a padurii" 

Obiective: 

a) Imbunatatirea structurii sau refacerea padurilor slab  productive degradate, 

sprijinirea aplicarii programelor de refacere a padurilor slab productive sau neconforme cu 

tipul natural fundamental de padure, cum ar fi padurile de rasinoase din afara arealului 

natural cu specii adapate mai bine conditiilor locale si cu rezistenta mai buna impotriva 

factorilor daunatori naturali (doboraturi de vant, atacuri de insecte etc); 

b) Achizitionarea de echipamente si masini de taiere necesare pentru realizarea 

masurilor tehnice si a operatiilor necesare pana la varsta  exploatabilitatii (ex. rarituri, elagaj 

artificial, combaterea bolilor si daunatorilor) si suportul tehnic pentru executarea acestor 
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lucrari (mana de lucru/servicii); 

c) Achizitionarea de echipamente si masini necesare lucrarilor silvice de exploatare cu 

impact redus asupra mediului, exceptie facand echipamentele ce realizeaza in acelasi timp 

exploatarea si procesarea primara a materialului lemnos 

– cum sunt harvesterurile - si care sunt eligibile prin Masura 123; 

d) Producerea de puieti forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin infiintarea de 

pepiniere cand sunt necesare lucrari de impadurire in proprietatea forestiera . 

e) Cresterea numarului de proprietari de padure care imbunatatesc valoarea 

economica a padurii la nivel de exploatatie forestiera. 

f) Beneficiarii eligibili: 

• proprietari privati de padure, persoane fizice sau juridice si asociatii ale 

acestora; 

• forme asociative ale proprietarilor de padure (composesorate, obsti de mosneni, obsti 

razesesti, paduri graniceresti si altii) – constituite in baza Legii 1/ 2000, art. 26; 

• comune, orase si municipii detinatoare de padure sau asociatiile acestora; 

• institutii de cult si invatamant detinatoare de padure si asociatiile acestora; 

• asociatii mixte de proprietari de padure din oricare din categoriile de mai sus. Sprijinul 

public (comunitar si national) va fi de pana la 50% din totalul cheltuielilor eligibile. 

In zonele defavorizate (LFA) si siturilor Natura 2000 sprijinul public va fi de pana la 60% din 

totalul cheltuielilor eligibile. 

Plafonul maxim al sprijinului public acceptat pentru un proiect nu poate depasi 

1.0.0 de euro. 

Valoarea totala minima eligibila a unui proiect este de 5.000 de euro, conform 

prevederilor PNDR. 

 PNDR masura 123 - " Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere" 

Obiective principale: 

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse 

agricole si forestiere competitive; 

➢ Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atât in etapa de procesare cât 

si in cea de distributie a produselor obtinute; 

➢ Imbunatatirea veniturilor   intreprinderilor sprijinite    prin  cresterea   valorii 

adaugate a produselor agricole; 

➢ Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei 

a. 

conomice   a   activitatii   microintreprinderilor,   prin   dezvoltarea   si   moderni zarea 

echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare. 

Beneficiarii eligibili: 
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➢ Pentru investitiile vizând cresterea valorii adaugate a produselor agricole: 

• Micro‐intreprinderi si Intreprinderi Mici si Mijlocii – definite in conformitate cu 

Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv in conformitate cu Legea nr. 346/ 2004, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Alte intreprinderi care nu sunt micro‐ intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, care au 

mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane Euro –definite 

in conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. 

• Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii 

nr.566/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Societati cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/ 2005; 

• Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale –infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 

2008, cu completarile si modificarile ulterioare; 

Prin Masura 123 se pot acorda beneficiarilor eligibili si selectati fonduri nerambursabile in 

procent de pâna la 50%, fondurile acordate reprezentând cofinantarea publica (raportata la 

valoarea totala eligibila a proiectului) la care trebuie sa se adauge cofinantarea privata. 

Cuantumul sprijinului si plafoanele maxime ale cofinantarii publice pentru un proiect sunt 

urmatoarele: 

- Pentru microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii – cuantumul sprijinului este de 50% din 

valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 

2.000.000 de Euro/ proiect. 

- Pentru investitiile care apartin unei forme asociative (cooperative agricole de procesare a 

produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004, societati cooperative de valorificare – conform 

Legii nr. 1/2005, asociatii familiale /intreprindere familiala, conform OUG nr.44/2008, grupuri de 

producatori recunoscute in conformitate cu Ordonanta nr. 37/ 2005) si care deservesc majoritatea 

membrilor acesteia(jumatate plus unul din membri), cuantumul sprijinului este de 50% din 

valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 

3.000.000 de Euro/ proiect. 

- Pentru alte intreprinderi – cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibila a proiectului, 

cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 de Euro/proiect. 

o Intensitatea sprijinului pentru investitiile realizare in regiunea Regiunea de Dezvoltare  8 

Bucuresti‐Ilfov se limiteaza la 20% din valoarea eligibila a proiectului (conform art. 28(3) din Reg. 

1698/2005). 

- Pentru micro‐intreprinderile pentru sacrificare si procesare carne, precum si pentru colectare 

si procesare lapte, cuantumul sprijinului este de 50% si un plafon maxim al sprijinului public 

nerambursabil de 200.000 euro/proiect. 

- o Intensitatea sprijinului pentru investitiile realizate in Regiunea de Dezvoltare 8 Bucuresti 

– Ilfov de catre micro‐intreprinderile pentru sacrificare si procesare carne precum si pentru 

colectare si procesare lapte, se limiteaza la 40% din valoarea eligibila in conformitate cu art. 

28(3) din Regulamentul 1698/ 2005 si cu Harta de Ajutor Regional. Plafonul minim acceptat 

pentru un proiect finantat prin Masura 123 este de 5.000 de Euro –aceasta suma reprezentând 

valoarea totala eligibila a proiectului. 
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 PNDR masura 125 - "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea 

si adaptarea agriculturii si silviculturii" 

Obiectiv general 

adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare  

a  procesului  de  restituire  a  proprietatilor  in  vederea  cresterii competitivitatii 

sectorului agricol si forestier. 

- 

Masura cuprinde trei submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, 

dupa cum urmeaza: 

- 

I. Submasura   125   a   "Imbunatatirea   si   dezvoltarea   infrastructurii   legate   de 

dezvoltarea si adaptarea agriculturii (proiecte pentru "Irigatii si alte lucrari de 

imbunatatiri funciare" si "Infrastructura agricola de acces") 

II. Submasura   125   b   "Imbunatatirea   si   dezvoltarea   infrastructurii   legate de 

dezvoltarea si adaptarea silviculturii" 

- 

III. Submasura  125  c   "Lucrari  de   refacere  si   modernizare   a  infrastructurii de 

prevenire si de protectie impotriva inundatiilor" 

- 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 125 sunt: 

Submasura 125 a1: 

 

• Organizatii/ federatii de utilitate publica1 ale proprietarilor/ detinatorilor de terenuri 

agricole constituite in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Submasura 125 a2: 

• Unitatile administrativ-teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura 

de acces la exploatatiile agricole, prin reprezentantii lor legali; 

• Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale 

detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole. 

Submasura 125 b: 

• proprietari/ detinatori (cu drept de administrare) privati de padure, persoane fizice si 

juridice; 

• asociatii de proprietari/ detinatori privati de padure; 

• unitati administrativ-teritoriale detinatoare de padure; 

• Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale 

detinatoare de padure; 

• Administratorul fondului forestier de stat – Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA, 
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prin unitatile si filialele din structura sa. Sprijinul public (comunitar si national) acordat 

in cadrul Masurii 125 va fi: 

_ 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publica care deservesc 

intreaga comunitate. Ajutorul public acordat pentru un proiect de investitie nu va putea depasi 

1.000.000 euro/ proiect, pentru submasura 125 a si 1.500.000 euro/proiect pentru submasura 

125 b. 

_ 75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publica, care deservesc o parte 

din comunitate. In acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depasi 750.000 euro/proiect. 

PNDR masura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” 

Obiectiv: transformarea fermelor de semi-subzistenta in exploatatii orientate catre piata, prin 

utilizarea durabila a factorilor de productie, imbunatatirea managementului prin diversificarea 

productiei agricole, introducerea de tehnologii performante. 

  PNDR masura 142 – „Infiintarea grupurilor de producatori” care poate asigura finantarea de 

proiecte depuse de persoane fizice si juridice private vizand directia de dezvoltare „Economie 

si turism” 

Domeniul de actiune al masurii il constituie incurajarea infiintarii si functionarii administrative a 

grupurilor de producatori, recunoscute in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in 

vigoare. 

Finantarea poate fi accesata de grupuri de producatori recunoscute oficial incepand cu 1 

ianuarie 2007 pana la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislatiei in vigoare 

Ajutorului public nerambursabil va putea fi de pana la 100.000 Euro / proiect, cu o rata de 

finantare de pana la 100% 

 

PNDR masura 221 – „Prima impadurire a terenurilor agricole” 

Obiectiv: 

Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de 

protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor 

recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia. 

Beneficiari eligibili pentru sprijin prin aceasta masura: 

• Detinatorii privati de teren agricol, pentru infiintarea plantatiei forestiere si executarea 

lucrarilor de intretinere pe o perioada de 5 ani, precum si o prima compensatorie pentru 

pierderea de venit prin impadurire, stabilita pe an si pe ha, pentru perioada de 15 ani; 

• Autoritati publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru infiintarea plantatiei. 

Daca terenul agricol destinat impaduririi este concesionat de o persoana fizica sau 

juridica, primele pentru intretinerea plantatiei si cele compensatorii, prevazute la 

alineatul precedent, pot fi de asemenea acordate. 

In ceea ce priveste sprijinul public pentru infiintarea plantatiei forestiere, acesta este de 70% din 

costurile standard calculate in fisa masurii, iar pentru impaduririle efectuate in zonele 

defavorizate (LFA) si siturile Natura 2000, acesta este de 80% din costurile standard.Primele 

pentru intretinerea plantatiei forestiere infiintate in cadrul masurii, pe o perioada de 5 ani si cele 
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pentru compensarea pierderilor de venit agricol pe suprafata impadurita pe o perioada de 15 

ani sunt acoperite in proportie de 100% din fonduri publice, conform costurilor standard 

prezentate in fisa masurii 221. 

 

  PNDR masura 322 – "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza 

pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" care    poate    

asigura    finantarea    de    proiecte    vizand    directiile    de  dezvoltare: 

„Infrastructura si utilitati”, „Invatamant si cultura”, „Sanatate si asistenta sociala” Obiective: 

a. Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural; 

b. Imbunatatirea accesului la servicii de baza pentru populatia rurala; c.Cresterea numarului de 

sate renovate; 

d. Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural. 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 322 sunt: 

• Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare; 

• Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii 

regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata; 

• Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune 

infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare); 

• ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale in 

vigoare; 

• Persoane fizice1 si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de 

patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea 

patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural. 

Criterii de eligibilitate 

1. Proiectul trebuie sa fie realizat in spatiul rural conform definitiei din PNDR iar 

beneficiarul se identifica intruna din categoriile de beneficiari definite; 

2. Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/ investitii din alte fonduri 

comunitare sau nationale; 

3. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei; 

4. Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze 

oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei; 

5. Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu (inclusiv Directiva Cadru 

Apa) si legislatia in vigoare cu privire la normele de siguranta in transport / energie; 

6. Proiectele de investitii in infrastructura de apa / apa uzata vor trebui sa prezinte fie un 

aviz tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta exista, fie un aviz din 

partea consiliului judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu strategia 

regionala / judeteana de apa / apa uzata, iar in cazul in care un astfel de proiect nu se regaseste 
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in situatiile mai sus mentionate, proiectul va fi insotit de angajamentul autoritatilor locale de a 

asigura gestionarea si mentenanta investitiei; 

 

7. Investitia sa respecte Planul Urbanistic General; 

8. Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze 

arhitectura specifica locala; 

9. Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe 

intreaga perioada de programare; 

10. Pentru investitiile in infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte  lista  

cu  semnaturi  ale  locuitorilor,  agentilor  economici  si  institutiilor 

publice care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de 

racordare din surse proprii la reteaua de apa / canalizare / gaze / energie electrica sau acordul 

privind plata colectarii deseurilor; 

11. Beneficiarul  se  angajeaza  sa  asigure  mentenanta  investitiei. Sprijinul public 

(comunitar si national) acordat in cadrul Masurii 322 va fi: 

a) 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica,negeneratoare 

de profit, dar valoarea totala eligibila a proiectului nu va depasi: 

• 1 milion Euro/proiect individual in cazul unui proiect de investitii in infrastructura de 

baza al carui beneficiar este un Consiliu Local; 

• 3 milioane Euro/proiect in cazul unui proiect individual de investitii in infrastructura de 

baza al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara; 

• 2,5 milioane Euro/proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este un Consiliu 

Local; 

• 6 milioane Euro/proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este o asociatie 

de dezvoltare intercomunitara; 

• 500.000 Euro/proiect individual sau proiecte integrate pentru celelalte tipuri de actiuni 

vizate de aceasta masura, altele decat cele mai sus mentionate. 

b) de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de 

profit. 

Volumul sprijinului nu poate depasi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o 

perioada de minimum 3 ani fiscali conform regulii „de minimis" stipulata in Regulamentul 

Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006. 

 

 PNDR masura 313 - „Incurajarea activitatilor turistice ” 

 

Obiectivele specifice ale Masurii 313 se refera la: 

1. Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism; 

2. Cresterea valorii adaugate in activitati de turism; 

3. Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice; 
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Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt: 

• Micro-intreprinderile (societati comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA)1 

(vezi definitie dictionar), inclusiv societati cooperative de gradul 1 mestesugaresti si de 

consum care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv desfasurarea/ dezvoltarea de 

activitati ce vizeaza turismul rural, infiintate conform legislatiei nationale in vigoare 

(Legea nr. 1/ 2005, privind functionarea si organizarea cooperativei cu modificarile si 

completarile ulterioare). 

• Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) care se vor angaja ca pana la data 

semnarii Contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica 

autorizata2 si sa functioneze ca micro-intreprindere 

• Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si 

asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar intre comune si infiintate conform 

legislatiei nationale in vigoare 

• ONG-uri, definite conform legislatiei nationale in vigoare 

 

Conditiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt: 

• Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate 

si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si 

punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural); 

• In cazul investitiilor in agroturism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie sa 

desfasoare o activitate agricola in momentul aplicarii; 

• Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei; 

• Micro-intreprinderea sa nu fie in dificultate; 

• Structurile de primire turistice rurale vor fi in conformitate cu normele de clasificare 

prevazute in legislatia nationala in vigoare (Ordinul ministrului pentru intreprinderi mici si 

mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice); 

• Pentru investitii noi, modernizare si extindere in cazul structurilor de primire turistice 

rurale, altele decat cele agro-turistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin 

proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 3 flori/stele; 

• Pentru investitii in structuri de primire agro-turistice nivelul de confort si calitatea serviciilor 

propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim  o floare; 

• In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar 

modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice; 

           Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG;

 Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze 

arhitectura specifica locala; 

• Pentru investitiile noi in structurile de primire turistice, suprafata de teren aferent 

structurii de primire turistice (inclusiv in structuri de primire agro-turistice) trebuie sa fie de 
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cel putin 1000 mp; in vederea evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului 

natural (nu se aplica in cazul pontoanelor plutitoare); 

• Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional in 

circuitul turistic; 

 

• Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini 

manageriale / marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta / cursuri 

de formare profesionala absolvite – cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare, etc.) sau 

sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati; 

• Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei 

respective; 

• Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei, sa 

respecte dupa caz cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor protejate; 

• Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care 

urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de concesiune pe o perioada  de cel putin 10 ani; 

• Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea 

proiectului; 

• Beneficiarul care isi propune o activitate generatoare de profit, trebuie sa declare pe 

propria raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre 

acesta nu depaseste 200.000 Euro pe o perioada de pana la 3 ani fiscali. 

Tipuri de investitii 

a) Investitii in infrastructura de primire turistica 

b) Investitii in activitati recreationale 

c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de 

marcaje turistice, etc 

d) dezvoltarea si/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural 

Valoarea maxima a fondurilor 

Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public 

nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea 

de 200.000 Euro/ proiect. 

ii. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi 

de pana la: 

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 100.000 Euro/ proiect in cazul 

proiectelor de investitii in agroturism; 

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect, in cazul 

proiectelor de investitii in activitati recreationale; 

- 50%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  si  nu  va  depasi  200.000  Euro/  proiect 

pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. 
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 PNDR masura 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi ” care 

poate asigura finantarea de proiecte depuse de persoane fizice si juridice private vizand 

directia de dezvoltare „Economie” 

Obiectivele specifice ale Masurii 312 se refera la: 1.Crearea si mentinerea locurilor de munca 

in spatiul rural; 2.Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole; 3.Crearea si 

diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi. 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 312: 

A. Micro-intreprinderile asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 si in 

legislatia nationala in vigoare2 (avand mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de 

afaceri anuala neta sau detin active totale in valoare de pana la 2,0 milioane Euro echivalent 

in lei) – a se vedea categoriile de beneficiari din Anexa 10. 

B. Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data 

semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica 

autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi. 

Conditii minime obligatorii 

- Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up - vezi definitie 

dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in 

spatiul rural 

- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei 

- Micro-intreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate 

- Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/ 

marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/ cursuri de formare 

profesionala absolvite – cel putin la nivel de initiere, cursuri de calificare etc.) sau sa le 

dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/ autorizatiile de mediu necesare investitiei sau sa 

prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile, conform 

legislatiei in vigoare in domeniul mediului. In situatia in care beneficiarul nu prezinta toate 

autorizatiile solicitate inainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil 

- Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza 

sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani 

- Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere ca va asigura co-finantarea proiectului. 

Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70%7 din 

totalul 

cheltuielilor eligibile si nu va depasi: 

- 50.000 Euro/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

- 100.000 Euro/ proiect  pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in 

sectorul transportului 
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- 

- 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-intreprinderi 

In cazul in care proiectele prevad activitati de productie de bunuri, intensitatea ajutorului 

public va fi de pana la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile. 

 
 
 

 

   Axa prioritara 3, domeniul de interventie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si 

echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru 

formare profesionala continua” care poate asigura finantarea de proiecte vizand directia de 

dezvoltare „Invatamant si cultura” 

Beneficiari eligibili pot fi si Comune/ (Consilii locale comunale) Activitati eligibile: 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor (toate tipurile de infrastructura pentru 

invatamantul obligatoriu, exceptand Campusurile pentru Invatamant Profesional si Tehnic); 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor scolilor speciale: spatii de 

invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite facilitati pentru acces si activitati didactice; 

- Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea cladirilor Campusurilor pentru 

Invatamant Profesional si Tehnic; 

- Dotari cu echipamente didactice, echipamente pentru pregatirea profesionala, 

echipamente IT; 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor din campusurile universitare de 

stat: spatii de invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite facilitati pentru activitati 

didactice; 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor Centrelor de Formare Profesionala 

Continua; 

- Modernizarea utilitatilor, inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele 

cu dizabilitati, pentru toate tipurile de infrastructura educationala. 

Ajutorului public nerambursabil 

minim 500.000 lei si maxim 67.000.000 lei / proiect, cu o rata de finantare de pana la 98% 

 

 

 

AP 5 - Domeniul de interventie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale 

in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca” 

Beneficiari eligibili pot fi Autoritati ale administratiei publice locale 

Programul Operational Regional (POR) 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 



                                                                                       Comuna Gratia 
                    Strategia de dezvoltare economico sociala durabila 2014-2020 

142  

 

Operatiuni orientative 

• Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte masuri de sprijin 

pentru populatia din zonele rurale, care urmaresc reducerea agriculturii de subzistenta; 

• Masuri pentru promovarea mobilitatii ocupationale si geografice a fortei de munca din 

mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunitatile de ocupare existente si pentru 

cresterea coeziunii regionale; 

• Masuri pentru imbunatatirea mediului inconjurator in zonele rurale si a starii de 

sanatate a populatiei din mediul rural, cu scopul de a-i creste motivatia, disponibilitatea 

si oportunitatile de participare pe piata muncii; 

• Sprijin pentru membrii de familie aflati in ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati 

asociate pentru a permite indivizilor sa participe pe piata muncii; 

• Promovarea  programelor  care  sprijina  si  incurajeaza  demararea  afacerilor  in 

activitati non-agricole. 

Ajutorului public nerambursabil va putea fi intre Minimum 1.850.000 lei si maxim 

18.500.000 lei / proiect, cu o rata de finantare de pana la 98% 

  
 

AP 1 – Domeniul de interventie 1.3 - „Imbunatatirea eficacitatii organizationale” 

Beneficiari eligibili pot fi Autoritati ale administratiei publice locale 

Operatiuni orientative 

• Dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula si 

materiale didactice) in domenii relevante pentru administratia publica, cum ar fi 

achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si 

managementul proiectelor etc.; 

• Schimbul de bune practici, seminarii; 

• Consultanta si studii pentru realizarea de analize/diagnoze institutionale si 

implementarea propunerilor rezultate. 

 

Ajutorul public nerambursabil va putea fi de minimum 220.000 lei, cu o rata de 

finantare de pana la 98%. 

 

 

 
 

Beneficiari eligibili pot fi Autoritati ale administratiei publice locale 

 

Operatiuni 

• prevenirea poluarii (se pot face investitii privind: instalatii si echipamente pentru 

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) 

POS MEDIU 
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prevenirea si controlul integrat al poluarii; sisteme si echipamente noi pentru 

monitorizare; echipamente noi de retinerea emisiilor pentru unitati industriale sau 

care isi reprofileaza ori diversifica activitatea; echipament de monitorizare in vederea 

prevenirii poluarii; instalatii reducere emisii COV; exhaustare) 

• reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului (se pot face investitii privind: 

statii de epurare industriale noi; statii de preepurare; inlaturarea efectelor produse 

de procesele geomorfologice gravitationale (alunecari de teren, prabusiri, etc.); 

protectia apelor subterane; extinderea si modernizarea statiilor de epurare existente 

pentru operatori economici; proiecte pentru captarea/reducerea COV (exhaustare, 

desprafuire, etc.); protectia si gospodarirea retelei hidrografice, inclusiv domeniul 

lacustru; lucrari de ameliorare/reabilitare a solurilor poluate cu titei si produse 

petroliere si lucrari de depoluare a apelor subterane si de suprafata, inclusiv a celor 

lacustre; perdele forestiere pentru protectia impotriva pulberilor si zgomotului) 

• reducerea nivelurilor de zgomot (se pot face investitii privind: intocmirea hartilor de 

zgomot; echipamente/tehnologii care determina reducerea  nivelului de zgomot) 

• gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase (se pot face investitii privind: 

instalatii pentru valorificare deseurilor lemnoase si a rumegusului; depozite de 

deseuri (halde de la termocentrale, industria metalelor feroase si neferoase, 

fosfogips, steril, exploatari miniere la zi, etc.); statie de transfer a deseurilor; instalatie 

de tratare/neutralizare a deseurilor nepericuloase si inerte; instalatii de 

valorificare/eliminare (inclusive incinerare) a deseurilor periculoase; instalatii pentru 

reciclarea deseurilor provenite din constructii; 

instalatii de reciclare a deseurilor de materiale plastice; instalatii pentru reciclarea 

deseurilor. 

• electrice si electronice, instalatii pentru valorificarea deseurilor de ambalaje; instalatii 

pentru valorificarea/eliminarea unor deseuri de uleiuri uzate, acumulatori uzati, VSU-uri) 

• protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati 

locale (se pot face investitii privind: statii de tratare a apei; statii de epurare a apei uzate; 

amenajarea/modernizarea captarilor de apa; echipamente/tehnologii privind reducerea 

consumurilor de apa) 

• gospodarirea integrata a zonei costiere (se pot face investitii privind: protectia zonei 

costiere impotriva eroziunii datorate valurilor; refacerea/protectia zonelor umede aflate 

in contact cu marea; refacerea plajelor si falezelor) 

• conservarea biodiversitatii (se pot face investitii privind: identificarea si sustinerea 

realizarii de situri de importanta europeana – Natura 2000; identificarea si sustinerea de 

noi arii naturale protejate; reconstructia ecologica in arii naturale protejate) 

• administrarea ariilor naturale protejate (se pot face investitii privind: administrarea 

parcurilor naturale; administrarea parcurilor nationale; administrarea rezervatiilor 

naturale; administrarea oricaror altor arii naturale protejate) 

• educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului 

• cresterea productiei de energie din surse regenerabile (se pot face investitii privind: 
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instalatii de producere a energiei din surse regenerabile) 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (se pot face investitii privind: echipamente 

de captare/stocare/reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera) 

• reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor (se pot face investitii 

privind: reconstructia si gospodarirea in arealele de protectie; refacerea sau substituirea 

in cadrul padurilor degradate conform tipului  natural fundamental in vederea realizarii 

protectiei solului si substratului litologic) 

• impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in 

conditiile legii (se pot face investitii privind: ameliorarea prin impaduriri a terenurilor 

degradate in urma fenomenelor de eroziune in suprafata, a terenurilor nisipoase, a 

terenurilor cu exces de umiditate, a 

• terenurilor ocupate de halde, precum si a terenurilor saraturate, puternic acide, 

poluate cu substante chimice 

Ajutorul public nerambursabil va putea fi intre minim 1.000 lei si maxim 20.000.000 lei 

/ proiect, cu o rata de finantare de pana la 60%. 

 

Programe nationale finantate de la bugetul de stat 

 

 

 

9.2 Portofoliu de proiecte pentru perioada 2014-2020 

Portofoliul de proiecte este proiectat pentru o perioada de 6 ani. 

Prioritizarea proiectelor este in sarcina Consiliului Local si va tine cont de:  

Nevoile reale ale comunitatii locale, 

 Personalul responsabil de toate fazele pregatirii si implementarii proiectului (Studii de 

Fezabilitate, identificarea surselor locale, pregatirea cererii de finantare, implementarea 

proiectului, evaluarea impactului proiectului asupra comunitatii locale) 

 Strategia de dezvoltare economico-sociala durabila a municipiului si sa contribuie la 

obiectivul general al acesteia. 

 Resursele disponibile.

Bugetul local 
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Portofoliul de proiecte pe termen mediu si lung a fost structurat in functie de cele sase 

domenii strategice definite in sectiunile anterioare: 

DS 1. Infrastructura 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

OP.1.1. Modernizarea infrastructurii de 

transport rutier  

 

Proiect  1:  Reabilitare/modernizare drumuri 

de exploatare Agricola    

 

Proiect 2: Amenajarea de parcari in 

localitate 

OP 1.2 Infiintarea retelei de furnizare a 

gazului metan 

Proiect 1  Infiintare retea de gaz metan 

OP 1.3 Reabilitarea si modernizarea 

aleilor pietonale 

Proiect 1    Reabilitare trotuare 

 

OP1.4 Modernizarea accesului la 

proprietati si santuri dalate 

Proiect 1  Modernizarea accesului la 

proprietati al locuitorilor prin 

betonarea/asfaltarea podistilor existente 

Proiect 2 Dalarea santurilor de scurgere a 

apelor pluviale din localitate 

OP 1.5 Dezvoltarea capacitatii de 

furnizare a apei potabile 

Proiect 1 Forarea unui nou put pentru 

statia de apa 

Proiect 2 Construirea unei statii de 

pompare care sa preia debitul de apa al 

puturilor din zona Ciurari 

OP 1.6 Finalizarea  modernizarii retelei de 

iluminat public 

Proiect 1 Montarea  de lampi de iluminat 

cu LED pe strazile pe care acestea nu 

exista 

DS 2 Protectia Mediului 

Obiectiv Prioritar PROPUNERI DE PROIECTE 

O P 2.1  Amenajarea spaţiilor verzi şi a unui 

loc de agrement 
 Proiect 1: Amenajarea de spatii verzi pe 

raza comunei 

Proiect 2: Campanii de educare a populatiei 

in domeniu 

 

Proiect  3:  Amenajarea unei zone  de 

agrement pentru pescuit sportive si 

agroturism 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PE TERMEN MEDIU SI LUNG 
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Proiect 4 Amenajarea efectiva a locurilor 

de joaca 

O P 2.2 Împăduriri în zonele limitrofe Proiect 1 Realizarea de impaduriri in 

zonele limitrofe ale comunei 

OP 2.3 Combaterea eroziunii solului, 

amenajări albii cursuri de apă, 

regularizări, desecări şi alte lucrări 

hidrotehnice 

Proiect 1: Consolidarea si stabilizarea 

cursului riului Dimbovnic 

OP 2.4 Combaterea poluării aerului, 

solului şi apelor 

Proiect  1:  Infiintarea  si  dotarea  unui 

punct pentru monitorizarea evolutiei 

situatiei poluarii in zona 

Proiect 2 Introducerea  unui  sistem de 

management a deseurilor animale 

OP 2.5 Amenajarea păşunilor şi islazurilor 

comunale 

Proiect 1: Efectuarea de lucrari de 

intretinere a pasunilor 

DS 3 Modernizarea infrastructurii pentru educaţie şi cultură 

Obiectiv prioritar Proiecte propuse 

OP 3.1 Reabilitarea şi modernizarea 

Gradinita Gratia 

Proiect 1 Reabilitarea  modernizarea si 

dotarea  gradinitei Gratia  

 

OP 3.2.Intretinerea  căminului cultural si 

activitati in cadrul acestuia 

Proiect 1 Înfiinţarea unui punct de informare 

pe teme de interes pentru locuitorii   

comunei:   fonduri   structurale,   finanţări,   

legislaţie,asistenţă şi consultanţă în 

întocmirea cererilor de finanţare, 

Proiect 2 Desfasurarea de activitati 

culturale in parteneriat cu agenti 

economici 

OP 3.3 Introducerea tehnologiei IT Proiect 1: Informatizarea serviciilor 

oferite cetăţenilor de către primărie 

(registru agricol, taxe şi impozite, 

evidenţa populaţiei, etc.) 

OP 3.4 Construire terenuri de sport Proiect 1 Construire teren de sport 

D S 4 Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistenţa sociala şi sănătate 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 4.1Dezvoltarea serviciului de asistenţă 

socială al primăriei, înfiinţarea unei 

cantine sociale, a unui cămin de bătrâni, 

a unui sistem de îngrijiri la domiciliu 

Proiect 1 Dezvoltarea serviciului public de 

asistenţă socială 

Proiect 2  Infiintare camin de batrini 

Proiect 3 Infiintare cantina sociala 

Proiect 4 Infiintare sistem de ingrijire la 

domiciliu 
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OP 4.2 Măsuri de îmbunătăţire a actului 

medical 

Proiect  1:  Reabilitare/construire   dispensar,  

dotarea si utilarea acestuia la standarde 

europene. 

Proiect 2: Achizitionarea unei masini dotata 

corespunzator   pentru   a   asigura  servicii 

medicale persoanelor greu transportabile 

sau aflate in situatii de urgenta 

Proiect 3: Infiintarea unui punct de 

prelevare probe pentru analize medicale 

Proiect   4:   Infiintarea  unui punct 

  De permanenta medicala 

 D.S. 5 Modernizarea serviciului administraţiei locale 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 5.1.Întărire instituţională Proiect 1 Reabilitarea sediului vechi al 

Primăriei 

Proiect 2: Perfectionarea profesionala 

continua a personalului din administratia 

publica. 

Proiect 3: Constituirea si dezvoltarea bazei 

de utilaje  si  echipamente  pentru  

interventii in cazuri de forta majora 

Proiect 4: Constituirea si dezvoltarea bazei 

de utilaje  si  echipamente  pentru  lucrari 

de investitii   si   exploatare   a  

patrimoniului comunei 

Proiect 5 Construire sediu nou Primarie 

pentru activitatile de asistenta sociala, 

evidenta populatiei,stare 

civila,secretariat-juridic 

O P 5.2. Informatizarea instituţiei şi 

pregătirea personalului pentru utilizarea 

programelor informatice la registrul 

agricol, taxe si impozite,etc. 

Proiect 1  Achizitie noi softuri pe domenii 

de activitati administrative 

Proiect 2: Pregatirea personalului propriu al 

primariei pentru utilizarea programelor 

informatice  

O.P 5.3 Imbunatatirea activitatii de 

siguranta publica 

Proiect 1 Organizarea sistemului de paza 

comunala prin amplasare de camera de 

luat vederi in punctele importante din 

comuna 

5.4. Definitivarea PUG– Managementul 

teritoriului 

Proiect 1 Definitivarea PUG  
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5.5. Infiinţarea unui punct de informare a 

populaţiei 

Proiect 1 Infiintarea unui punct de 

informare pentru locuitorii comunei 

 

DS 6 Dezvoltare economica 

Obiective prioritare Propuneri de proiecte 

O.P 6.1. Industrie Proiect 1  Promovarea  spiritului 

antreprenorial  în rândul populaţiei 

comunei   prin   organizarea   a   diverse   

forme  de   pregătire în domeniu 

OP 6.2. Agricultura Proiect  1:  Dezvoltarea  unor  interfete de 

preluare   a   recoltelor   agricole  pentru 

valorificare – centre de predare. 

Proiect  2:  Crearea  de exploatatii 

Agricole performante 

 OP 6.3. Comert Proiect 1: Sprijin, prin punerea de 

terenuri la dispozitie,  pentru  infiintarea  

unor spatii comerciale  de  alimentatie  

publica  de tip supermarket 

OP 6.4 Servicii Proiect 1: Campanii pentru promovarea 

unei politici de asociere a 

intreprinzatorilor locali si atrasi  pentru  

dezvoltarea  unor activitati in domeniul 

serviciilor 

OP 6.5. Turism şi agroturism Proiect 1 Crearea de condiţii alternative 

pentru petrecerea timpului liber   

 Proiect 2 Sprijinirea intreprinzătorilor 

privaţi în deschiderea de afaceri în 

domeniu – pensiuni turistice cu iaz, etc. 

 Proiect 3 Amenajarea unei zone de 

agrement 
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 Capitolul IX. Coordonare, implementare, monitorizare si evaluare  

 
 
 

 10.1 Coordonare  

 

 

Coordonarea implementarii Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala Durabila va fi asumata si 

asigurata de Consiliul Local al comunei Gratia, prin intermediul structurilor existente sau nou 

create, de ex: Biroul de Integrare Europeana si a functionarilor publici specializati, desemnati in 

acest sens. 

Responsabilitatile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locala vizeaza: 

➢ Asigurarea unui circuit informational adecvat privind implementarea Strategiei; 

➢ Desfasurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin in implementarea 

Strategiei; 

➢ Asigurarea resurselor tehnice si administrative necesare bunei  implementari a Strategiei; 

➢ Coordonarea si gestionarea personalului/ echipei responsabile de  activitatile care 

conduc la implementarea Strategiei; 

➢ Asigurarea unui management eficient si corect in implementarea strategiei, inclusiv a 

gestionarii financiare corecte a fondurilor alocate implementarii actiunilor asumate; 

➢ Asigurarea atingerii indicatorilor de progres, impact si rezultat a obiectivelor, directiilor 

si actiunilor de dezvoltare; 

➢ Monitorizarea stadiului de implementare a Strategiei si stabilirea eventualelor revizuiri 

periodice; 

➢ Raportarea activitatilor de implementare si de revizuire periodica. 

 

 

 10.2 Implementare  

 

 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locala este un proces complex care, pe lânga oferirea 

unor directii de dezvoltare in cadrul documentului strategic, presupune si o implementare 

eficienta a masurilor si actiunilor propuse. 

Implementarea cu succes a prezentei Strategii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 

I. Supunerea Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala Durabila a comunei Gratia, 

pentru perioada 2014-2020, in vederea avizarii Consiliului Local, in sedinta publica. 

Astfel documentul devine oficial iar prioritatile prevazute de acesta deveni prioritatile 

comunitatii locale. 

II. Strategia de dezvoltare va fi adusa la cunostinta tuturor institutiilor publice, 
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organizatiilor si a reprezentantilor mediului de afaceri local. 

III. Punerea in aplicarea a Strategiei pentru care se propune o serie de instrumente de 

implementare care sa faciliteze atingerea viziunii si obiectivelor de dezvoltare ale 

Strategiei. 

Planul de actiuni este o prezentare structurata a tuturor actiunilor si proiectelor propuse de 

prezenta Strategie. 

Dezvoltarea socio-economica a comunei presupune implicarea si colaborarea tuturor 

componentelor sferei sociale si economice locale, fie ca e vorba de institutii ale statului, fie ca 

vorbim de unitati economice sau chiar de locuitorii comunei. 

Se vor dezvolta parteneriate cu alte institutii sau organizatii care sa-si aduca contributia la 

implementarea Strategiei - care va deveni un document de lucru nu numai  pentru  Consiliul  Local  

ci  si  pentru  entitatile  cuprinse  in  parteneriat. 

Atributiile si responsabilitatile partenerului referitor la implementarea 

activitatilor prevazute vor fi stabilite cu precizie inca de la inceputul colaborarii. Asumarea 

responsabilitatilor de implementare, de catre Consiliul local Gratia. 

 

 10.3 Monitorizarea si evaluarea implementarii  

 

 

Monitorizarea si evaluarea sunt procese corelate si interdependente. Monitorizarea este 

procesul de colectare periodica si analiza a informatiei cu scopul de fundamenta procesul de 

luare a deciziei de catre cei abilitati, asigurând transparenta in luarea deciziei si furnizând o baza 

pentru viitoarele actiuni de evaluare. In elaborarea evaluarilor este necesara utilizarea 

informatiilor relevante colectate in urma activitatii de monitorizare. Monitorizarea 

implementarii strategiei este in principiu o practica formala putin cunoscuta si asumata in mediul 

institutional public. Aceasta presupune resurse considerabile alocate (sisteme de colectare, 

prelucrare si raportare) si o pregatire specifica (definirea indicatorilor cantitativi si calitativi, 

corelat cu potentialele surse de colectare/ producere a acestora). 

 

Monitorizarea implementarii strategiei are ca scop realizarea obiectivelor stabilite in contextul 

actiunilor propuse, a resurselor umane, materiale si financiare alocate, respectarea graficelor de 

timp, a parteneriatelor incheiate, managementul riscurilor, etc. 

 

Pentru o implementare cu succes se impune un management coerent al riscurilor care pot 

aparea pe parcursul implementarii, fie ca vorbim de situatii de criza sau situatii de forta majora, 

reactii negative sau neasteptate din partea participantilor la strategie sau proiect, etc. 

Monitorizarea implementarii trebuie sa includa un plan de revizuire bine pus la punct, prin care 

sa se asigure cele mai eficiente si rationale solutii de remediere care sa restabileasca cursul initial 

de implementare a Strategiei si, astfel, sa se asigure realizarea impactului asteptat. 
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Pentru a putea monitoriza implementarea Strategiei si pentru a-i putea analiza performanta in 

raport cu scopurile stabilite se va utiliza urmatorul set de indicatori: 

➢ Indicatori administrativi prin care se va monitoriza capacitatea de planificare, de a 

respecta termenele, capacitatea de a utiliza resursele disponibile pentru atingerea 

obiectivelor; 

➢ Indicatori de performanta care vor ajuta la evaluarea impactului real al Strategiei la nicel 

economic, politic, social, etc. Pe baza acestor indicatori se va putea masura atingerea 

rezultatelor implementarii. 

 

In functie de obiectivele strategiei, indicatorii de performanta se pot referi la: 

➢ Gradul de saracie 

➢ Calitatea aerului si a apei 

➢ Cresterea si diversificarea fortei de munca 

➢ Cresterea veniturilor 

➢ Cuantumul investitiilor directe straine 

➢ Transparenta administratiei publice locale 

➢ Gradul de satisfactie si de incredere fata de administratia publica locala exprimata de 

locuitori si alti actori locali importanti 

Exemple de indicatori de monitorizare si evaluare: 

➢ Cuantumul veniturilor pe gospodarie 

➢ Rata de ocupare a fortei de munca active 

➢ Rata somajului 

➢ Drumuri modernizate (%) 

➢ Gradul de conectare la sistemul public de canalizare 

➢ Gradul de conectare la reteaua de distributie a apei potabile 

➢ Gradul de conectare la reteaua de distributie a gazului natural 

➢ Suprafata spatiilor verzi intravilane pe cap de locuitor 

➢ Rata de crestere / descrestere a numarului de intreprinderi 

➢ Rata de crestere/ descrestere a capacitatii de cazare turistica existenta 
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Strategia va fi monitorizata si prin intermediul unor rapoarte semestriale/anuale intocmite 

de catre Biroul de Integrare Europena din cadrul primariei. 

 

Strategia va fi evaluata anual prin intermediul: 

➢ rapoartelor de monitorizare; 

➢ raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliti; 

➢ organizarea de intâlniri anuale, la care va  participa  personalul, partenerii, 

reprezentanti ai beneficiarilor si ai comunitatii, unde vor fi comunicate si evaluate 

rezultatele implementarii Planului de Actiune. 

Evaluarea se va efectua in trei etape: 

I. Evaluarea initiala (inaintea inceperii actiunii) prin care se evalueaza impactul 

potential al actiunii si corectitudinea presupunerilor, constituind un element 

important de decizie asupra oportunitatii proiectului/actiunii. 

 

II. Evaluarea   intermediara a actiunii care se efetueaza la jumatatea 

perioadei de implementare, analizand cursul corect al actiunii si 

rezultele intermediare. 

 

III. Evaluarea finala (dupa finalizarea proiectului), prin care se va analiza daca au fost 

atinse rezultele prevazute de proiect. 

 

Evaluarea va fi realizata de catre aceeasi echipa care realizeaza si activitatea de 

monitorizare a Strategiei. Activitatea de evaluare se concretizeaza intr-un raport de 

evaluare care va contine situatia indicatorilor de evaluare. In functie de aceste rapoarte, se 

vor lua deciziile privind eventuale modificari sau actualizari ale prevederilor Strategiei. 

 

 

 


