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                                                      CAPITOLUL I 

METODOLOGIA ȘI CONTEXTUL DEMERSULUI STRATEGIC 

 

1.1. Scurta introducere în contextul actual european și național al dezvoltării rurale.  

 Regiunile rurale din întreaga Uniune Europeană sunt importante nu numai pentru că acoperă peste 

50% din teritoriu, cu o populaţie de circa 113 milioane locuitori, dar furnizează alimente, materii prime, o 

gamă variată de bunuri şi servicii, ca şi biodiversitate, locuri culturale, apă, sol, depozite de carbon. Zonele 

rurale furnizează peste 20% din locurile de muncă şi asigură în medie mai mult de 15% din valoarea adăugată 

brută totală a Uniunii Europene.1 

Există diferite tipuri de zone rurale, a căror importanţă la nivel naţional şi european depinde de 

calitatea şi dimensiunea terenului agricol, densitatea populaţiei, de numărul locurilor de muncă asigurate, ca şi 

de valoarea adăugată brută a sectorului primar (agricultură, silvicultură, pescuit) şi a sectoarelor neagricole. 

Zonele rurale se schimbă în timp, fiind influenţate de factori economici (venituri obţinute din turism, 

rentabilitatea fermelor, locuri de muncă în sectorul primar), sociali (migraţia populaţiei, case de vacanţă, 

relocarea pensionarilor din mediul urban în mediul rural) şi factori de mediu (utilizarea terenurilor, poluarea, 

conservarea). 

În România, regiunile predominant rurale ocupă aproape 60% din teritoriu (cu mai mult de 50% din 

populaţie aflată în comunităţile rurale), în timp ce regiunile urbane reprezintă, poate în mod surprinzător, 

numai 0,8% din teritoriu (cu mai puţin de 20% din populaţie aflată în comunităţile rurale). Diferenţa o găsim în 

regiunile intermediare (cu o populaţie între 20% - 50% situată în zonele rurale). 

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ faţă de zonele 

urbane şi se caracterizează prin: deficienţe structurale persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în 

agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată 

scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultură 

de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; 

o piaţă a terenurilor nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi 

dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; creşterea continuă a 

disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială; o 

administraţie publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni.  

  

1.2. Motivația elaborării strategiei și descrierea metodologiei abordate în conceperea şi 

elaborarea acesteia  

                                                           
1 Studiul “Uniunea Europeană: Dezvoltarea rurală, factor de minimizare a disparităţilor regionale”, 

coordonator Dr. Andreea Drăgoi, ca parte a Programului INCE şi a Planului de cercetare al IEM- Academia 
Română; Lucrarea “Impulsionarea dezvoltarii zonelor rurale din Romania in context European”, autor prof. 
Univ. Dr. Virginia Campeanu 
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Planificarea strategică este un proces continuu, utilizat de comunitățile locale, pentru a avea 

certitudinea că politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare economică a 

comunității, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile. Ca importanță, planificarea strategică 

oferă un cadru care unește o serie de proiecte mai mici, pentru a realiza scopuri/obiective economice de 

extensiune mai mare. Ca urmare, planificarea strategică ajută comunitățile să direcționeze dezvoltarea 

economică spre realizarea unor obiective flexibile, pe termen lung. Important este faptul că această abordare să 

se sprijine pe inițiative realizabile pe termen scurt și stabilirea de scopuri realiste, pe care le poate îndeplini 

comunitatea. Una din problemele planificării strategice, des întâlnite, este dorința multor comunități locale de a 

realiza mai mult decât pot, în condițiile resurselor disponibile. Totodată, se includ programe care sunt rupte de 

scopurile unei dezvoltări economice mai largi sau care nu au valoare directă pentru aceste comunități. Procesul 

planificării strategice vine în ajutorul comunităților pentru gestionarea mai bună a acestor probleme. 

Pentru a atinge obiectivele propuse trebuie să fie definită o strategie şi dezvoltat un mecanism care să 

răspundă cu succes unor întrebări cum ar fi: ce tipuri de investiţii sunt necesare şi cum se asigură coerenţa cu 

priorităţile politice generale precum şi cu priorităţile publice şi private. Politica economică regională trebuie să 

facă faţă provocărilor reducerii disparităţilor teritoriale şi economice prin mobilizarea creşterii endogene.  

Strategia de dezvoltare a Comunei Ciomăgeşti a fost elaborată pentru a contribui în mod substanţial la 

punerea în practică a priorităţilor administraţiei publice locale. Aceasta defineşte o imagine clară a obiectivelor 

strategice şi a căilor de operaţionalizare a acestora, pe care administraţia publică locală împreună cu principalii 

actori locali şi le-au asumat pentru orizontul de timp 2021-2027. Strategia de dezvoltare reprezintă un 

document important pentru dezvoltarea viitoare a Comunei Ciomăgeşti. 

Procesul de elaborare a strategiei a fost complex şi a implicat utilizarea unei game largi de 

instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de dezvoltare ale comunei şi, ulterior, 

selectării domeniilor prioritare şi tipurilor de intervenţii pentru perioada vizată de aceasta. 

Metodologia abordată are la bază următoarele obiective:  

a) îmbunătățirea procesului decizional, prioritizarea politicilor locale și eficientizarea şi 

transparentizarea cheltuielilor publice;  

b) sprijinirea stabilirii unor obiective strategice locale şi a unor opțiuni de politici publice locale 

bazate pe dovezi, pentru decidenți; 

c) ghidarea, eficientizarea și asigurarea unei abordări intersectoriale în procesul de elaborare a 

strategiilor;  

d) consolidarea legăturii cu prioritățile locale şi coordonarea cu strategiile sectoriale în scopul 

reducerii elementelor redundante şi creării unui cadru unitar și coerent în abordarea managementului strategic.  

Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele principii:  

 principiul validității ştiinţifice – procesul de elaborare a documentului trebuie să respecte cerinţele tehnice 

ale planificării strategice;  

 principiul fundamentării pe baza dovezilor - reprezintă utilizarea datelor concrete, factuale în procesul de 

documentare și analiză ce precede elaborarea strategiei;  
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 principiul coerenţei și continuităţii – acesta se referă la corelarea strategiei locale cu documentele de 

planificare de rang superior precum şi cu documente locale; construcţia documentului de planificare nu 

înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor şi completărilor 

viitoare (adaptarea periodică a documentului în funcţie de modificările care se produc la nivelul comunităţii); 

 principiul responsabilității - asumarea de către inițiatori a unui set explicit de rezultate în cadrul unei alocări 

bugetare definite într-o perioadă de timp specificată;  

 principiul parteneriatului – dezvoltarea unei relaţii de colaborare între administraţie şi membrii comunităţii 

locale, element deosebit de important atât în etapa de elaborare a strategiei cât şi în cea de implementare;  

 principiul transparenței - procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte interesele comunităţii ca întreg; 

asigurarea accesului cetățenilor la informațiile relevante privind alocarea și cheltuirea resurselor publice pentru 

realizarea rezultatelor planificate;  

 principiul predictibilității care constă în ansamblul acţiuni lor și deciziilor luate în cadrul aparatului 

administrativ local stabilite în cadrul bugetar pe termen mediu, și care contribuie la implementarea obiectivelor 

strategice și obținerea rezultatelor asumate. 

Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care comunitățile pot să-și creeze imaginea 

viitorului şi pot concepe etapele necesare în funcție de resursele locale pentru a realiza obiectivele propuse. 

Acest proces cuprinde, în linii mari, următoarele etape: 

 Evaluarea mediului economico-social și a potențialului local  

  Elaborarea planului strategic de dezvoltare 

  Implementarea strategiei de dezvoltare 

 

Evaluarea mediului economico-social și a potențialului local 

În această etapă s-a inițiat evaluarea mediului economico-social şi a potențialului local pentru a putea 

crea măsuri şi programe, bazate pe oportunități locale şi adresate necesităților locale.  

S-a pornit de la înțelegerea faptului că forțele determinate ale dezvoltării locale sunt baza economică 

şi capacitatea de dezvoltare a acesteia, având în vedere şi tendințele externe și evenimentele care pot avea 

impact asupra acestora.  

Domeniile de analiza utilizate au fost: demografie, competitivitate economică şi resurse umane, forța 

de muncă, infrastructura tehnică şi de transport, spațiile publice, spațiile verzi, infrastructura socială şi 

locuințele, patrimoniul natural şi cultural, turismul și calitatea mediului.  

S-a procedat la prelucrarea şi prezentarea datelor și a informațiilor, astfel încât acestea să fie relevante 

şi relativ ușor de înțeles pentru factorii de decizie. Analiza diagnostic - analiza SWOT este o metodă eficientă, 

utilizată în cazul planificării strategice pentru identificarea potențialului, a priorităților şi pentru crearea unei 

viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. SWOT semnifică puncte tari, puncte slabe, oportunități 

şi amenințări. Analiza SWOT trebuie să dea răspunsul la întrebarea „Unde suntem”, aceasta implicând analiza 

mediului intern al zonei și a mediului extern general şi specific. Punctele ţări ale unei zone sunt acele valori 
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sau acei factori care îi dau acesteia un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate. Punctele tari reprezintă 

forțele interne, adică forțe distincte, cu caracteristici legate de localizarea zonei. Punctele slabe sunt acei factori 

sau acele tendințe care creează obstacole în calea dezvoltării economic-sociale și pot lua forme sociale, fizice, 

financiare, reglementative sau operaționale. Răspunsul analitic la relevarea punctelor slabe a fost acela de a 

formula măsuri concrete, care să înlăture obstacolele și să potențeze accentuat punctele tari. Punctele tari și 

punctele slabe au fost considerate factori interni sau endogeni. Oportunitățile şi amenințările au fost 

considerate factori externi sau exogeni. Oportunitățile sunt acei factori externi care facilitează dezvoltarea 

avantajului competitiv. Amenințările sunt tendințe externe nefavorabile dezvoltării, care conduc la declinul 

avantajului competitiv al acesteia.  

Efectuarea analizei SWOT asupra comunei Ciomăgeşti a permis identificarea factorilor relevanţi 

aferenţi fiecăreia dintre cele patru categorii menţionate, iar rezultatele nu s-au rezumat numai la menţionarea 

factorilor care descriu situaţia economică şi socială curentă şi condiţiile de potenţial ale localităţii, ci şi la 

identificarea celor mai importante direcţii strategice şi priorităţi care să conducă la dezvoltarea localităţii în 

perioada 2021 – 2027.  

La baza elaborării analizei SWOT au stat informaţiile culese la faţa locului, furnizate de reprezentanţi 

ai instituţiilor publice existente la nivel local. Acest lucru a permis identificarea unor concluzii importante 

legate de direcţiile strategice care trebuie luate în considerare în vederea unei mai bune exploatări a 

potenţialului economic, social şi de mediu al localităţii. 

 

Elaborarea planului strategic de dezvoltare.  

Formularea viziunii, a misiuni și a obiectivelor strategice. Prin formularea realistă a analizei 

diagnostic şi prin consultările avute la nivel local, s-a conturat viziunea și misiunea strategiei, iar pe baza 

acestora s-a construit sistemul ierarhic de obiective strategice.  

Implementarea strategiei.  

Pentru a asigura implementarea măsurilor aferente obiectivelor stabilite în Strategia de Dezvoltare 

Locală 2021 – 2027 a Comunei se va asigura: prioritizarea măsurilor de dezvoltare prin aplicarea unor criterii 

specifice, elaborarea şi aplicarea planurilor de acțiune, implementarea graduală a măsurilor de dezvoltare, 

monitorizarea procesului și evaluarea periodică a îndeplinirii obiectivelor, asigurând astfel, posibilitatea 

adaptării sau reorientării strategiei în timp, pe parcursul implementării. 

Pentru perioada următoare Comună Ciomăgeşti îşi propune să mențină în continuare un nucleu de 

dezvoltare, cu un mediu economic competitiv şi cu resurse umane adaptate realităţii socio-economice interne. 

Această evoluţie va putea deveni posibilă prin:  

 valorificarea durabilă a poziţiei geo-strategice şi a resurselor naturale;  

 creşterea adaptabilităţii locuitorilor la particularităţile socio-economice locale şi promovarea 

incluziunii sociale;  

 facilitarea accesului la utilităţi, servicii de calitate în domeniile asistenţă socială, sănătate şi educaţie; 
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 susţinerea culturii antreprenoriale şi a inovării; 

 creşterea competitivităţii şi atractivităţii economice la nivelul Comunei Ciomăgeşti;  

 implicarea transparentă şi activă a instituţiilor pentru dezvoltarea economico-socială echilibrată a 

comunei.  

 

1.3. Corelarea strategiei cu alte documente programatice de nivel european, naţional şi regional  

1.3.1. Contextul european 

     Proiectarea dezvoltării comunei Ciomăgeşti este un demers ce revine periodic, care ține cont de 

mutațiile intervenite în permanență în orizontul local şi la scara ariilor regionale în care se încadrează, spațial şi 

funcțional, la nivel național și european. Strategia este elaborată în corelație cu documentele de bază care 

stabilesc liniile directoare ale dezvoltării social-economice sectoriale şi regionale, decurgând din Strategia 

Europa 2020 ("Smart, Sustainable, Inclusive Growth"), cu bugetul pe termen lung al UE2  pentru perioada 

2021 – 2027,  cu noua politică de coeziune pentru perioada 2021 – 2027 în ceea ce privește dezvoltarea 

regională și coeziunea după 2020. 

 Noua strategie stabilește trei priorități care definesc viziunea UE pe termen mediu, respective cinci 

obiective majore, constituind misiunea Comisiei Europene, asumate în mod concret şi personalizat de către 

fiecare stat membru. 

Prin cele trei priorități ale viziunii, UE își propune să asigure pentru deceniul doi al sec. XXI:  

- o creştere inteligentă, prin investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare şi inovare; 

- o creștere economică durabilă, prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de carbon 

şi o industrie competitivă; 

- o creștere favorabilă incluziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă şi reducerea 

sărăciei. 

 

În acest context, Comisia Europeană a adoptat o propunere referitoare la cadru financiar multianual 

pentru perioada 2021-2027.  Simplificarea administrativă a fost definită ca obiectiv-cheie atât în documentul 

de reflecție privind finanțele UE, cât și în evaluarea ex post și în consultarea publică. Experiența sugerează o 

complexitate excesivă şi o fragmentare a normelor între fonduri și formele de finanțare, drept pentru care 

propunerea de Regulament UE stabilește dispoziții comune pentru șapte fonduri cu gestiune partajată, oferind 

un set comun de norme de bază pentru șapte fonduri: 

FC: Fondul de coeziune  

FEPAM: Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime  

FEDR: Fondul european de dezvoltare regională  

FSE+: Fondul social european plus  

                                                           
2 Regulamentul privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021 – 2027 și pachetul de relansare 

economică Next Generation EU (NGEU) adoptat la 17.12.2020 de Consiliul UE, cu acordul Parlamentului 

European.  
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FAMI: Fondul pentru azil și migrație  

IMFV: Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize  

FSI: Fondul pentru securitate internă  

 

S-a procedat la o simplificare, în urma căreia unsprezece obiective tematice utilizate în perioada 

2014-2020 au devenit cinci obiective de politică clare în noul program investiţional 2021 – 2027:  

1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici şi mijlocii;  

2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții 

în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice;  

3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale şi sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale şi a accesului egal la 

sistemul de sănătate;  

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel 

local şi a dezvoltării urbane durabile în UE. 
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Obiectiv de politică 

 

Obiectiv specific 

 

O Europă mai inteligentă, 

prin promovarea unei 

transformări economice 

inovatoare şi inteligente 

 Dezvoltarea capacităților de cercetare şi inovare 

 și adoptarea tehnologiilor avansate 

 Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor şi al guvernelor 

 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-

urilor 

 Dezvoltarea competențelor pentru specializare 

inteligentă, tranziție industrială şi antreprenoriat 
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O Europă mai ecologică, 

cu emisii scăzute de carbon 

prin promovarea tranziției 

către o energie nepoluantă 

și echitabilă, a investițiilor 

verzi și albastre, a economiei circulare, 

a adaptării la 

schimbările climatice și a 

prevenirii și gestionării riscurilor 

 Promovarea măsurilor de eficiență energetică 

 Promovarea energiei din surse regenerabile 

 Dezvoltarea la nivel local a unor sisteme 

energetice, rețele şi sisteme de stocare inteligente 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a 

prevenirii riscurilor şi a rezilienței în urma 

dezastrelor 

 Promovarea gestionării durabile a apelor 

 Promovarea tranziției la o economie circulară 

 Dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii 

ecologice în mediul urban și reducerea poluării 

O Europă mai conectată 

prin dezvoltarea mobilității 

și a conectivității TIC 

regionale 

 Îmbunătățirea conectivității digitale 

 Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă 

în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și 

intermodală 

 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și 

locale durabile, reziliente în fața schimbărilor 

climatice, inteligente şi intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere 

 Promovarea mobilității urbane multimodale 

durabile 
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O Europă mai socială – implementarea 

Pilonului 

european al drepturilor 

sociale 

 Sporirea eficienței piețelor forței de muncă și 

facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate 

prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale 

 Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și 

favorabile incluziunii în educație, formare și 

învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii 

 Îmbunătățirea integrării socioeconomice a 

comunităților marginalizate, a migranților și a 

grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care 

să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale 

 Asigurarea egalității de acces la asistență medicală 

prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență 

primară 

O Europă mai aproape 

de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării 

durabile și integrate 

a zonelor urbane, 

rurale și de coastă 

și a inițiativelor locale 

 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul 

social, economic și al mediului, a dezvoltării 

patrimoniului cultural și a securității în zonele 

urbane 

 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul 

social, economic și al mediului la nivel local, a 

patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în 

zonele rurale şi de coastă şi inclusiv prin 

dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunității. 

 

Pentru perioada de programare 2021-2027, Comisia Europeană a simplificat politica de coeziune 

pentru a oferi o flexibilitate mai mare statelor membre şi beneficiarilor finali în definirea elementelor de bază 

ale programelor operaționale și ale intervențiilor care vor fi sprijinite prin acestea. S-a avut în vedere o 

abordare personalizată a dezvoltării regionale. Astfel, au fost păstrate o parte din metodele de alocare a 

fondurilor (ex: PIB-ul pe cap de locuitor) și au fost introduse noi criterii de selecție (șomajul în rândul tinerilor, 

nivel scăzut de educație, schimbări climatice şi primirea şi integrarea migranților), pentru o adaptare reală  a 

intervențiilor la nevoile şi specificul regional, prin descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul 

autorităților locale. 
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Există, de asemenea, câteva cerințe strategice referitoare la concentrarea tematică a fondurilor UE3, 

astfel: 

•  35% din fondurile FEDR trebuie să fie alocate pentru intervențiile OP1 („O Europă mai 

inteligentă”);  

•  30% din fondurile FEDR trebuie să fie alocate pentru intervențiile OP2 („O Europă mai verde”);  

•  FEDR trebuie să contribuie cu 30% la obiectivele privind schimbările climatice;  

•  FC trebuie să contribuie cu 37% la obiectivele privind schimbările climatice;  

•  2% din FSE+ trebuie să se aloce pentru sprijinul material acordat persoanelor defavorizate;  

•  25% din FSE+ trebuie să se aloce pentru incluziunea socială; și  

•  10% din FSE+ trebuie să ofere sprijin tinerilor șomeri. 

 

 Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene şi statelor sale membre, 

implicând toate componentele instituţionale la nivel comunitar şi naţional. Este subliniată, de asemenea, 

importanţa unei strânse conlucrări cu societatea civilă, partenerii sociali, comunităţile locale şi cetăţenii pentru 

atingerea obiectivelor dezvoltării durabile. În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie: 

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

mediului; 

 Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de 

şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel; 

 Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru asigurarea unor 

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

 Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor democratice în slujba păcii, 

securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume. 

  

1.3.2. Contextul național 

Cerințele strategice sunt o metodă care garantează că fondurile UE generează o valoare adăugată mai 

mare decât investițiile pe care le finanțează. Pentru perioada de programare 2021-2027, România va primi 

aproximativ 30 de miliarde de euro prin intermediul fondurilor structurale şi de investiții europene (FEŞI), 

ceea ce va contribui la rezolvarea unei serii de provocări în materie de dezvoltare la nivelul întregii țări. Pentru 

a putea accesa aceste fonduri, România trebuie, la fel ca toate celelalte state membre, să îndeplinească o serie 

de cerințe strategice. În general, aceste cerințe strategice acoperă majoritatea sectoarelor vizate de fondurile 

UE şi se aplică de la nivel național până la nivel local. În plus, pe lângă cerințele strategice minime impuse de 

                                                           
3 Raportul România Catching – UP Regions, CERINȚE STRATEGICE PENTRU MODELE 

ORGANIZATORICE elaborat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare/ Banca Mondială și 

prezentat în luna decembrie 2019, în temeiul Acordului administrativ nr. 2019CE160AT020 privind Programul 

de finanțare multi-jurisdicțional pentru România, semnat între Comisia Europeană și Banca Internațională 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 
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Comisia Europeană, există şi un set de cerințe strategice suplimentare impuse de autoritățile naționale legate de 

restricțiile impuse de legislația și reglementările naționale și de obiectivele pe care guvernul României dorește 

să le realizeze. 

Coordonarea politicilor naționale cu cele europene exercită un impact asupra resurselor şi condițiilor 

din țara noastră, până la nivel local. Sub influența acestui complex proces, administrația locală își reconsidera 

avantajele competitive, cu scopul de a asigura o bună dezvoltare economică şi o calitate corespunzătoare a 

vieții în comunitate. 

 În vederea corelării strategiei naţionale cu cea Europeană Guvernul României a adoptat Strategia 

naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, prin Hotărârea nr. 877/2018.  Strategia Națională 

pentru Dezvoltare Durabilă a României vizează realizarea unor acţiuni  suport cu orizont de timp anul 2020 și 

ținte naționale 2030, specifice fiecăruia din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Ea se 

fundamentează pe cei trei piloni principali ai dezvoltării durabile: 

1. echitate socială – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de a-și 

satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei şi 

canalizării; 

2. creștere economică – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de calitatea 

vieții din țările dezvoltate; 

3. mediu – cu nevoia de a conservă şi îmbunătăți baza de resurse disponibile prin schimbarea treptată 

a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile.   

Parte dintre cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă reglementate prin Strategia de dezvoltare a 

României 2030 vizează într-o mare măsură şi dezvoltarea mediului rural în România. (Obiectivul “Foamete 

zero” are ca şi ținte asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției şi promovarea unei agriculturi 

sustenabile; obiectivul “Apă curată şi sanitație“ are ca şi ținte asigurarea disponibilității și gestionării durabile 

a apei şi sanitație pentru toți etc) 

În privința modificărilor în structura sectorială, necesare în viitor în România, comparativ cu 

standardele din UE,  principala problemă o reprezintă ponderea relativ mare a agriculturii în populația ocupată, 

precum şi productivitatea, raportat la aceasta, desigur, la care se adaugă cea mai mică pondere a sectorului 

serviciilor. Dezvoltarea de activități economice în zona rurală va trebui să aibă în vedere necesitatea de a 

genera locuri de muncă și condiții de viață civilizate pentru populație. Astăzi problema nu este a gradului de 

extindere a zonelor rurale, ci aceea a atragerii acestora în circuitul economic și cultural.  

O altă problemă importantă în cazul României, legată într-o bună măsură de dezvoltarea zonelor 

rurale, o reprezintă scăderea discrepanțelor regionale. Dezvoltarea în profil regional, deși necesită fonduri şi 

investiții semnificative, va trebui să devină prioritară, deși uneori poate afecta principiile alocării eficiente a 

factorilor și necesitatea creșterii economice rapide la nivel național pentru accelerarea convergenței reale față 

de media UE. 
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Starea deficitară a infrastructurii tehnico-edilitare este unul dintre factorii cei mai importanţi care 

limitează posibilităţile de dezvoltare a mediului rural în România. Obiectivele strategice propuse la orizontul 

anului 2038 sunt concordante cu Strategia de dezvoltare teritorială a României 20354 

 şi au în vedere: 

- asigurarea unei integrări funcţionale a spaţiului rural în teritoriul naţional prin sprijinirea 

interconectării reţelelor de transport; 

- creşterea calităţii vieţii în spaţiul rural prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare în 

vederea asigurării unor spaţii rurale de calitate, atractive şi incluzive.  

Ţintele pe termen mediu, orizont 2028:  

- ponderea drumurilor comunale modernizate ar trebui să ajungă în anul 2028 la cca 40%, ceea ce solicită 

accelerarea ritmului investiţiilor de acest tip;  

- ponderea comunelor cu reţea de apă potabilă va putea să ajungă la 85%, iar a celor cu reţea de canalizare la 

39%.  

 

Ţintele pe termen lung, orizont 2038:  

În condiţiile în care investiţiile în modernizarea reţelei de drumuri comunale se desfăşoară în ritm accelerat, iar 

pentru dezvoltarea reţelelor rurale de canalizare şi apă ritmul investiţiilor se menţine în trendul actual, este 

preconizată la orizontul anului 2038 atingerea obiectivului strategic propus, şi anume ca reţelele tehnico-

edilitare de apă potabilă şi canalizare să deservească 90% şi respectiv 63% din comunele României, iar 

drumurile comunale să fie modernizate în proporţie de 80%. 

 

1.3.3. Contextul regional Sud - Muntenia  

La 1 ianuarie 2007 România a devenit membru al unui model redistributiv, ambivalent, economic și 

social, care folosește politica regională pentru a reduce decalajele între regiunile europene şi care joacă un rol 

esențial în obținerea creșterii economice, crearea de noi locuri de muncă și stabilitate demografică. Un model 

cu finalitate socială şi cu o strategie de reglementare care, prin fondurile structurale şi de coeziune acordate, 

difuzează prosperitatea dinspre centru spre periferie.  

Regiunea Sud Muntenia este amplasată în partea de sud a României și este a treia regiune ca marime 

la nivel național (ocupă 14,5% din suprafața țării). Un aspect important care se evidențiază în analiza 

economiei regiunii Sud Muntenia este legat de reunirea în cadrul regiunii a șapte județe care formează două 

clase extrem de diferite în caracteristicile lor economice. Astfel, cele trei județe din nord – Argeș, Dâmbovița 

și Prahova – dau baza industrial-regională care este impresionantă, depășind media națională și celelalte patru 

județe din sudul regiunii – Călărași, Giurgiu, Ialomița şi Teleorman – cu tradiție, în principal, în producția 

agricolă și agroalimentară.  

                                                           
4 Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035- Coeziune şi competitivitate 

teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni 
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Astfel, prin poziția sa geografică, regiunea Sud Muntenia prezintă o serie de specificități care 

influențează conformația și dinamica sistemului de așezări. Dintre acestea, pot fi menționate următoarele:  

1. Proximitatea față de municipiul București – care a împiedicat afirmarea altor orașe din jurul său ca 

poli de atracție și a absorbit majoritatea resurselor de dezvoltare din teritoriile învecinate acestora, ceea ce a 

determinat fenomenul de hipertrofiere a reţelei urbane din regiunea Sud Muntenia;  

2. Axa de dezvoltare Brașov-Ploiești-București-Giurgiu care străbate regiunea de la nord la sud – este 

principalul coridor de dezvoltare al României, concentrând circa 30% din populația urbană a țării şi o mare 

parte din activitatea industrială;  

3. Conurbația Valea Prahovei – este o aglomerare liniară de orașe de dimensiuni similare (mici) – 

Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza – cu un profil economic similar, dominat de sectorul turistic, nevoi 

și provocări comune de dezvoltare.  

4. Existența a 5 orașe-pereche pe Dunăre – cu potențial de dezvoltare urbană integrată (inclusiv în 

cadrul unor zone funcționale urbane cu caracter transfrontalier) dar între care există, la acest moment, legături 

de slabă intensitate din cauza infrastructurii deficitare de traversare a Dunării. 

 

Planul de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Sud Muntenia 2021 - 2027 La data redactării 

prezentei strategii, Planul de Dezvoltare Regională 2021 -2027 pentru Regiunea Sud-Muntenia este în faza de 

elaborare, la momentul actual fiind prezentat doar profilul socio-economic al regiunii.  

 

Planul Operațional Regional pentru Regiunea Sud Muntenia 2021 – 2027 (ultima versiune a 

draftului POR din data de 24.02.2021) 

PORSM 2021-2027 asigură implementarea viziunii strategice pentru o dezvoltare durabilă şi 

echilibrată a regiunii, completând direcțiile, acţiuni le şi prioritățile pentru dezvoltarea acesteia din Programul 

de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Sud Muntenia 2021 – 2027. 

În pofida progreselor şi creșterii economice înregistrate în 2014-2018, regiunea Sud Muntenia rămâne 

o regiune care se încadrează în categoria regiunilor mai puțin dezvoltate, în conformitate cu clasificarea UE, cu 

un PIB de 26% din media UE 28. După cum reiese și din Raportul de țară, regiunea Sud Muntenia rămâne în 

urmă în raport cu cele mai dezvoltate regiuni din RO în ceea ce privește serviciile sociale, productivitatea 

muncii, ocuparea forței de muncă, investițiile şi veniturile individuale. 

Pentru a reduce inegalitățile și disparitățile şi a prioritiza investițiile în bunuri publice şi meritorii, 

precum și pentru a exploata potențialul regiunii, POR Sud Muntenia 2021–2027 și-a stabilit obiectivul general 

de stimulare a creșterii economice inteligente, durabile şi echilibrate în regiune. Se așteaptă ca acest lucru să 

ducă la o îmbunătățire a calității vieții comunităților locale prin susținerea capacității de inovare şi digitalizare 

a administrației locale şi a economiei regionale, dezvoltarea durabilă a infrastructurii și serviciilor şi 

valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii. 
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Investițiile pentru dezvoltarea regională durabilă vor fi realizate prin urmărirea a șase obiective 

strategice (OST) corespunzătoare celor cinci obiective stabilite de Comisia Europeană pentru perioada 2021–

2027, respectiv: 

1. Stimularea dezvoltării inteligente şi durabile a regiunii, bazată pe inovație, digitalizare și dezvoltarea 

ecosistemului antreprenorial; 

2. Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii zero prin creșterea eficienței energetice, 

îmbunătățirea protecției mediului și creșterea mobilității urbane; 

3. Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane la rețeaua TEN-T prin investiții în 

infrastructura rutieră de drumuri județene; 

4. Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe 

tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii educaționale; 

5. Creșterea atractivității regiunii prin investiții în infrastructura de turism şi patrimoniu cultural; 

6. Dezvoltarea capacității administrative a AMPORSM. 

 

Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Muntenia pentru 2021 – 2027 

În vederea implementării Obiectivului de politică 1 – „O Europă mai inteligentă”, Agenţia pentru 

dezvoltare Regională Sud Muntenia în strânsă colaborare cu partenerii locali şi regionali au elaborat Strategia 

pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021 –2027, furnizând un cadru 

coerent pentru dezvoltarea viitoare a regiunii. În acest sens, Strategia pentru Specializare Inteligentă 2021 –

2027 reprezintă o bază strategică pentru elaborarea proiectelor de finanțare din fonduri externe/comunitare, 

naționale şi locale ce au drept scop dezvoltarea durabilă a regiunii Sud Muntenia.   

Totodată, acest document strategic își propune ca, respectând principiul concentrării tematice, să 

continue și să actualizeze direcțiile de dezvoltare formulate atât de documentele strategice de la nivel național, 

cât şi de cele de la nivel regional. Viziunea Strategiei pentru Specializare Inteligentă 2021–2027 este ca 

Regiunea Sud Muntenia să inoveze şi să își dezvolte competitivitatea economică pe plan intern şi internațional, 

prin dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, dezvoltarea competențelor pentru tranziția industrială, 

energetică şi către o economie circulară şi îmbunătățirea condițiilor cadru pentru specializare inteligentă. 

Prin implementarea măsurilor şi direcțiilor de acțiune necesare, regiunea Sud Muntenia va genera pe 

termen mediu un vector de dezvoltare durabilă și competitivă. Astfel, sectoarele și domeniile cheie identificate 

la nivel regional ca nucleu al specializării inteligente, prin implementarea acţiuni lor specifice din strategie vor 

influența economia regională astfel: 

 Creșterea nivelului de cercetare, dezvoltare și inovare tehnologică şi generarea de produse şi servicii 

competitive şi cu valoare adăugată ridicată; 

 Generarea de produse și servicii competitive atât pe plan intern cât şi extern, precum şi de activități 

conexe ce favorizează incluziunea; 

 Stimularea activităților de cercetare, dezvoltare şi inovare, transfer tehnologic şi în celelalte ramuri 

ale economiei regionale; 
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  Creșterea atractivității regiunii pentru piețele externe, atât de producție cât și de desfacere; 

 Crearea unui context favorabil pentru o dezvoltare durabilă la nivel regional și național. 

Strategia generează o dezvoltare economică bazată pe complementaritatea sectoarelor de specializare 

prioritare, fructificând potențialul de colaborare între actorii acestor domenii. 

ANALIZA SWOT REGIONALĂ5 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Creștere economică manifestată în perioada 2012-

2017;  

• Contribuția importantă a industriei la formarea VAB 

regionale (peste media națională);  

• Contribuția importantă a agriculturii la formarea 

VAB regionale (peste media națională);  

• Cea mai extinsă rețea de drumuri naționale, inclusiv 

autostrăzi;  

• Bună conectivitate la rețeaua europeană de transport 

TEN-T;  

• Apropierea față de principalul aeroport al țării și față 

de portul Constanța;  

• Acces facil la Dunăre - 3 porturi la Dunăre (Giurgiu, 

Oltenița şi Călărași);  

• Pondere ridicată a accesării internetului – platforme 

e-commerce;  

• Specializare importantă în domeniul industriei auto 

și producția de piese și componente (aglomerare 

economică în județele Argeș și Dâmbovița);  

• Funcționarea a 9 clustere din domenii precum 

construcţia de autovehicule (automobile), energii 

regenerabile, agriculturii ecologice şi de precizie, 

biotehnologii, IT, textile, lemn și mobile, agri food;  

• Existența de lanțuri valorice lungi în domeniul auto 

și ICT;  

• Existența unui număr de 24 de parcuri industriale 

localizate în regiunea Sud Muntenia (locul 1 la nivel 

naţional);  

• Existența unui potențial agricol ridicat, vegetal, 

• Disparități accentuate în cadrul regiunii în ceea ce 

privește valoarea Produsului Intern Brut județean pe 

axa nord-sud;  

• Distribuție neuniformă a unităților locale active în 

județele din regiune (concentrare mare în județele 

Arges şi Prahova);  

• Inhibarea dezvoltării localităţilor din regiune din 

cauza polarizării puternice a capitalei;  

• Grad scăzut de urbanizare a regiunii, cu o distribuţie 

neuniformă între nordul şi sudul regiunii;  

• Existența unui capital uman îmbătrânit şi care are în 

mică măsură (10%) educație superioară și competențe 

digitale;  

• Nivel scăzut în ceea ce priveşte cheltuielile totale 

pentru cercetare – Dezvoltare – loc 3 la nivel 

naţional;  

• Atractivitatea foarte scăzută a sectorului CDI;  

• Locul 6 la nivel naţional în ceea ce privește numărul 

de salariați în activitatea de CDI în anul 2018;  

• Număr scăzut al entităților de transfer tehnologic;  

• Existența de lanțuri valorice scurte în biotehnologii, 

textile, lemn și mobilă;  

• Număr scăzut de brevete de invenție (locul 8);  

• Colaborare redusă între mediul de afaceri şi unități 

de învățământ superior, de cercetare-dezvoltare;  

• Scăderea numărului de întreprinderi inovative (locul 

7);  

• Scăderea numărului întreprinderilor cu inovație de 

produs și/sau process;  

                                                           
5 Strategia pentru specializare inteligentă a Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021 – 2027, octombrie 

2020, Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională 
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piscicol și zootehnic;  

• Prezența unui număr important de stațiuni de 

cercetare în domeniul agricol şi pomicol;  

• Creștere continuă a numărului de IMM-urilor la 

nivelul regiunii;  

• Existența unităților de CDI ce activează în domenii 

de nișă (energie nucleară, piscicultura);  

• Număr relativ scăzut de absolvenți raportat la media 

europeană al absolvenților la 1000 de locuitori;  

• Potențial turistic semnificativ, însă slab exploatat;  

• Concentrarea infrastructurii de cercetare în câteva 

centre urbane din nordul regiunii;  

• Nivel scăzut al investițiilor străine directe în anul 

2018.  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Posibilități de finanțare la nivel European și național 

pentru cercetare și inovare datorită pandemiei Covid 

19;  

• Propunerea Comisiei Europene pentru cadrul 

financiar multianual 2021-2027 - obiectivul de 

politică nr. 1 - „ O Europă mai inteligentă – 

transformare industrială inovatoare şi inteligentă” va 

beneficia de o alocare de cel puțin 25% din fondurile 

dedicate politicii de coeziune;  

• Propunerea Comisiei Europene pentru cadrul 

financiar multianual 2021-2027 - obiectivul de 

politică nr. 2 O Europă mai verde - va beneficia de o 

alocare de cel puțin 30% din fondurile dedicate 

politicii de coeziune;  

• Oportunități de finanțare a proiectelor de cercetare-

dezvoltare prin fonduri naționale şi structurale;  

• Cooptarea ADR în Comitetul Consultativ pentru 

Specializare Inteligentă 2021-2027;  

• Propunerea Guvernului României de a avea POR 

Sud Muntenia 2021-2027;  

• ADR Sud Muntenia este Autoritate de Management 

pentru POR SM și coordonator al RIS3 SM;  

• Proximitatea față de București precum şi accesul la 

Dunăre prezintă un potențial ridicat în vederea 

identificării cu ușurință a piețelor de desfacere pentru 

firmele din regiune;  

• Tendințe de dezvoltare ale agriculturii ecologice şi 

de precizie;  

• Valorificarea potențialului în domeniul energiei 

• Intrarea economiei mondiale în 2020 într-o perioadă 

de scădere economică cauzată de pandemia Covid 19;  

• Instabilitate legislativă, politică şi instituțională;  

• Declinul demografic şi populația îmbătrânită, ce au 

drept efect scăderea populației active ocupate;  

•Accentuarea fenomenului de migrație externă, în 

special a populației tinere și cu calificare peste medie;  

• Reticența IMM-urilor de a investi în activitatea de 

CDI;  

• Capacitate redusă de cofinanțare a cercetării în 

mediul public;  

• Inexistența unui cadru legal de reglementare care să 

ofere stimulente cercetătorilor şi să  

permită păstrarea talentelor în activitatea de cercetare 

din regiune;  

• Grad ridicat de dependență al regiunii de industria 

auto și agricultură.  
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verzi, a resurselor de energie regenerabilă din 

agricultură.  

 

CAPITOLUL II 

CARACTERISTICI TERITORIALE ALE COMUNEI 

 

2.1. Așezare  

 Comuna se află în extremitatea vestică a județului, 

la limita cu județele Olt și Vâlcea, pe malurile râului 

Cungrea.  

Coordonate: 44°51′56.84″N 24°29′06.26″E 

 Comuna Ciomăgeşti se învecinează cu patru 

comune, dintre care: 

• la Nord - comuna Cuca 

• la Est – comuna, Topana din judeţul Olt 

• la Sud si Sud –Vest – comuna Sâmbureşti din judeţul Olt 

• La Vest – comuna Dănicei din judeţul Vâlcea  

 Comuna este formată din 9 sate: Beculești, Bratia, 

Ciomăgești, Cungrea, Dogari, Fedeleșoiu, Giuclani, Păunești 

și Răduțești (reședința). 

 

2.2. Caracteristicile reliefului 

 În raport cu, coordonatele geografice ale globului 

terestru, comuna Ciomăgeşti se găseşte la intersecţia paralelei de 44 grade şi 51 de minute latitudine nordică şi 

meridianul de 24 grade şi 28 de minute longitudine estică, punctul de întretăiere a celor două coordonate 

aflându-se în centuri satului Răduţeşti, reşedinţa de comună. 

 În cadrul graniţelor ţării această aşezare este situată în jumătatea de sud a României, iar longitudinal 

la mijlocul ei, fapt care face să aibă o poziţie Vest - Nord - Vest şi o distanţă de cca.165 km pe şosea faţă de 

oraşul Bucureşti. 

 Localitatea Ciomăgeşti este situată la 60 km de municipiul reşedinţa de judeţ - Piteşti, cel mai 

apropiat oraş aflându-se la o distanţă de 25 km - oraşul Drăgăşani, Judeţul Olt. 

 Făcând parte din teritoriul administrativ al judeţului Argeş, localitatea Ciomăgeşti se încadrează în 

Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia. 
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 Situată din punct de vedere fizico-geografic în marea uniate a «Piemontului Getic», subunitatea 

«Platformei Cotmeana», comună Ciomăgeşti este străbătută de la Nord la Sud de râul Cungrea, adevărata axa 

de simetrie pentru întregul teritoriu al aşezării. 

 Altitudinea relativă a reliefului este de aproximativ 280-410 m. 

 Relieful este reprezentat de 7 dealuri şi două vai, un număr de 3 sate fiind situate pe dealuri iar 

celelalte 6 sate intra în componenţa comunei fiind situate pe Valea Cungrea şi Valea Bratia. 

 Sub aspect petografic rocile care formează acest uscat (comună Ciomăgeşti) sunt de natura 

sedimentara aşezate în strate rezultate din depunerile succesive de materiale. Principalele roci sunt: 

bolovănişul, pietrişul, nisipurile, argilele şi mamele. 

 După structura acestea sunt de trei feluri: grosiere (pietrişurile şi bolovănişurile), nisipoase 

(nisipurile) şi mâloase (argilele şi mamele). 

 Solul se prezintă printr-o succesiune de strate cu grosimi variabile formate din nisipuri, pietrişuri, 

bolovăniş, argila de diferite nuanţe (cenusie-cafenie, marnoasa, negricioasa, plastică), acestea intercalându-se 

unele cu altele la diferite adâncimi. 

 

2.3. Reţeaua hidrografică 

 Principala apa care străbate comună de la Nord la Sud este râul Cungrea, care izvorăşte din comună 

Cuca - judeţul Argeş, străbate apoi comună Sâmbureşti - Judeţul Olt, vărsându-se apoi în râul Olt-judeţul 

Vâlcea. 

 Afluenţii mai mari ai râului Cungrea sunt: Bratia, Balomiru, Barza, Păru, Fătăciune, Matei, Dostina. 

 Datorită eroziunii puternice a versanţilor turbiditatea apei este mare. 

 În partea de sud a comunei Ciomăgeşti se găsesc resurse de apă potabilă freatica şi de adâncime. 

 Nu exista lucrări de irigaţii sau lucrări hidrotehnice de genul lacurilor de 

acumulare. 

 Localnicii pe aceste vai îşi sapă puţuri de aproximativ 5-6 m adâncime. 

 În comună exista spre finalizare lucrarea de investiţii „Alimentare cu apa şi canalizare, satele Giuclani 

şi Dogari”, apa obţinându-se din izvoare naturale subterane. 

Celelalte sate se aprovizionează cu apa din fântâni naturale sau puţuri forate în regie proprie. 

 

 2.4. Clima 

Temperaturile şi precipitaţiile sunt elemente determinate în aspectul stărilor vremii, adică a situaţiilor 

concrete ce se succeda zi de zi în tot timpul anului. 

Pentru a defini anumiţi indicatori sintetici cu valabilitate mai îndelungată, se folosesc mediile de 

temperatură, de precipitaţii, ilustrând caracteristicile climei. 

În Ciomăgeşti temperatura medie anuală este de 9-10 grade C. În iulie - luna cea mai caldă din an - 

temperatura medie este de 20-22 grade C. 
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Aici zilele cu temperaturi de peste 30 grade sunt în număr de 50-56 anual. 

Iernile sunt în general lungi, înregistrându-se circa 170 zile pe an fără îngheţ. În ianuarie - luna cea mai rece 

din an - media termică este de 3 grade C, amplitudinea medie fiind de 23-25 grade. 

Durata medie de strălucire a soarelui se ridică la 2196 ore anual. 

Zona în care este aşezata comună Ciomăgeşti dispune de un cadru natural deosebit de favorabil, şi o 

climă temperat-continentala apropiată de cea a unei staţiuni climaterice de deal (temperaturi medii moderate, 

atât iama cât şi vara, primăveri destul de timpurii şi toamne lungi). 

Precipitaţiile atmosferice depăşesc media pe ţara, atingând cca 7001/mp anual. Precipitaţiile au un 

regim neregulat. Sunt ani ploioşi şi ani secetoşi. Cele mai abundente precipitaţii s-au semnalat în anul 1897 

(1099,1 l/mp), iar cele mai scăzute în anul 1957 (310,9 l/mp). 

Umiditatea atmosferică medie este de 68%, iar indicele de ariditate atinge valoarea de 50, ceea ce 

asigură condiţii optime pentru dezvoltarea pomiculturii, aceasta fiind una din ramurile agriculturii 

preponderente în comună noastră. 

Vânturile predominante bat din direcţiile nord-vest (26%), nord (14%), vest (12%) şi est (11%). 

Viteza medie anuală a vântului este de 2,6 m/s. 

În comună Ciomăgeşti este un climat de câmpie moderat. 

Clima trece prin cele patru anotimpuri distincte, specifice întregului spaţiu românesc: iama, 

primăvara, vara şi toamna. 

Circulaţia aerului se produce mai ales dinspre nord-est (26%), apoi nord (14%), vest (12%) şi est 

(11%). Calmul atmosferic are o frecvenţă de 15%. 

Viteza medie anuală este 2,6 m/s, variind între 0,9 m/s din sud-vest, în decembrie, la 4,7 m/s din est, 

în martie. Vânturile dinspre nord, nord-est şi est poartă denumirea generală de „Crivat”, vânturile din vest 

„Austrul”, din sud, sud-est „Băltăreţul”, iar din direcţia Carpaţiilor Meridionali, primăvară şi vara 

„Munteanul”. 

 

2.5. Flora şi fauna 

 În comună Ciomăgeşti se găsesc păduri amestecate de fag şi stejar, fiind zona de pădure a Câmpiei 

Romane aici predomina vegetaţia caracteristică dealurilor din Piemontul Getic. 

 În pădurile comunei Ciomăgeşti se afla numeroase specii de arbori caracteristici fâşiei goruntelor: 

gorunul, cerul, fagul, frasinul, carpenul, stejarul, ulmul, teiul pădureţ, salcâmul, scoruşul, mărul pădureţ, părul 

pădureţ şi sălbatic, cireşul amar, cireşul sălbatic, cireşul pădureţ, măceşul, anumite specii de conifere şi altele. 

Dintre arbuşti amintim: alunul, sângerul şocul, porumbarul, rugul, jugastrul, păducelul, murul, rugul de mure, 

catina şi altele. 

 Stratul ierbos este variat şi cuprinde, mai ales vai, specii cunoscute de geofite şi hemicriptofite vemale 

etc. Se remarca, în special, varietăţi de ciuperci comestibile şi necomestibile (unele fiind otrăvitoare) care cresc 

în pădurile din această comună. În toate timpurile ciupercile comestibile şi necomestibile (unele fiind 
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otrăvitoare) care cresc în pădurile din această comună. În toate timpurile ciupercile comestibile au fost adunate 

şi folosite ca alimente de către populaţia comunei. 

 Flora din aria comunei este bogată în plante medicinale care sunt, prin tradiţie, foarte apreciate şi 

utilizatate de către cetăţeni. 

 În pădurile din perimetrul comunei pot fi întâlnite exemplare obişnuite ale faunei din ţara noastră, 

unele de interes cinegetic. Dintre acestea notam: carnivore din familia Canide - lupul, vulpea; carnivore din 

familia mustelide - viezurele sau bursucul, jderul, dihorul comun, nevăstuica; erbivore - căprioara sau 

căpriorul; erbivore din familia Suide (nerumegătoare) - mistreţul; rozătoare din familia Leporide - iepurele, 

diferiţi şoareci şi şobolani (muride şi microtide). 

Nu lipsesc animalele insectivore ca: ariciul, cârtita, chiţcanii. 

 În zona mai trăiesc: diferite broaşte, inclusiv broasca roşie de pădure, reptile (şerpi, şopârle, guşteri), 

rame, păianjeni, gasteropode şi altele. 

 Numeroase păsări, unele cântătoare, se găsesc în pădurile, grădinile, curţile din zona comunei, aşa 

cum sunt: cucul, pupăza, grangurul, graurul, mierla, privighetoarea, ciocârlia, guguştiucul, turturica, etc. 

Notam şi prezenţa altor păsări: rândunică, vrabia, gaiţa, ciocănitoarea pestriţă, piţigoiul, ciocârlanul, 

codobatura. 

 În zilele călduroase de primăvară şi de vară fluturii multicolori sunt văzuţi în atmosfera sau pe plante. 

 Exista o strânsă legătură între zone de vegetaţie şi repartiţia teritorială a faunei. 

Fauna specifică este alcătuită din: mistreţ, viezure, lup, vulpe, iepurele, veveriţa, cinteza şi 

ciocănitoarea.  

 

2.6. Istoric  

 La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Oltul de Sus a județului Olt și era 

formată din satele Răduțești, Fedeleșoiu, Beculești, Dogari, Bădărăi, Păunești și Stănuleasa, având în total 

1228 de locuitori ce trăiau în 320 de case. În comună existau trei biserici, o școală cu 50 de elevi și o moară pe 

râul Cungrea. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa și o altă comună, denumită tot 

Ciomăgești și aflată în plasa Oltul a județului Argeș. Ea cuprindea satele Bratia, Ciomăgești, Cungrea și 

Giuclani, cu 721 de locuitori. Și aici erau două biserici și o școală rurală. 

 Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna Ciomăgești din județul Olt în plasa Dumitrești cu 1298 

de locuitori în satele Bădărăi, Beculești, Dogari, Fedeleșoiu-Ciomăgești, Păunești, Rădulești și Stănuleasa; și 

comuna Ciomăgești din județul Argeș în plasa Dănicei, cu 751 de locuitori în satele Bratia, Ciunglea și 

Giuclani. 

 În 1950, comunele au fost transferate raionului Gura Boului și apoi (după 1952) raionului Drăgășani 

din regiunea Argeș, fiind cu această ocazie comasate în una singură, doar satul Stănuleasa trecând la comuna 

Sâmburești. În 1968, comuna Ciomăgești a trecut la județul Argeș. 
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CAPITOLUL III 

NIVELUL DE DEZVOLTARE SOCIOECONOMICĂ ŞI CULTURALĂ 

 

3.1. Suprafaţa 

Suprafaţa totală a fondului funciar, la nivelul anului 2014, este de 3.868 ha. Teritoriul comunei, după 

categorii de folosinţă, este împărţit astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Cea mai mare parte din suprafața teritoriului este ocupată de suprafaţa neagricolă aproximativ 66% și 

este reprezentată în proporție de aproximativ de 90% de păduri şi altă vegetaţie forestieră. Restul de 34% este 

teren agricol preponderent ocupat (55%) de suprafaţă arabilă. 

Activităţi specifice zonei: 

 Agricultură: cultivarea terenurilor, creşterea animalelor, pomicultură (livezi de prun) 

 Apicultură 
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3.2. Structura demografică 

La nivel regional, Prognoza demografică – studiul realizat de Institutul Naţional de Statistică poate fi 

utilizat în definirea şi elaborarea opţiunilor şi programelor de dezvoltare sectoriale în domeniul economic, 

social, educaţie, sănătate, transport, turism etc. Populaţia cunoaşte la ora actuală un proces de regres accentuat 

datorat îmbătrânirii, scăderii fertilităţii şi a migraţiei, fenomene demografice care se pot constata în toate ţările 

dezvoltate. În perspectivă, aceste fenomene vor creşte în intensitate şi vor genera efecte multiple în societate. 

Îmbătrânirea demografică este determinată de creşterea numărului şi proporţiei populaţiei adulte şi vârstnice, 

concomitent cu scăderea numărului şi proporţiei populaţiei sub 15 ani. 

În cadrul Comunei Ciomăgeşti populaţia cu domiciliul stabil nu a avut modificări majore în ultimii 3 

ani, dar este în scădere. Fluctuaţia între anii 2018 şi anul 2020 este de aproximativ 5%. 

 Sexe 

Ani 

Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

UM: Număr persoane 

Număr persoane Număr persoane Număr persoane 

Total Total 1107 1087 1074 

- Masculin 552 543 538 

- Feminin 555 544 536 

0- 4 ani Total 40 36 36 

- Masculin 21 20 21 

- Feminin 19 16 15 

5- 9 ani Total 47 54 51 

- Masculin 26 31 28 

- Feminin 21 23 23 

10-14 ani Total 55 49 52 

- Masculin 25 26 26 

- Feminin 30 23 26 

15-19 ani Total 84 81 66 

- Masculin 42 36 31 

- Feminin 42 45 35 

20-24 ani Total 57 58 64 

- Masculin 20 27 34 
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- Feminin 37 31 30 

25-29 ani Total 64 63 51 

- Masculin 40 31 23 

- Feminin 24 32 28 

30-34 ani Total 64 63 70 

- Masculin 41 42 45 

- Feminin 23 21 25 

35-39 ani Total 73 73 61 

- Masculin 41 43 36 

- Feminin 32 30 25 

40-44 ani Total 93 89 100 

- Masculin 50 46 50 

- Feminin 43 43 50 

45-49 ani Total 88 90 81 

- Masculin 50 52 49 

- Feminin 38 38 32 

50-54 ani Total 52 51 63 

- Masculin 32 34 41 

- Feminin 20 17 22 

55-59 ani Total 79 74 75 

- Masculin 44 41 41 

- Feminin 35 33 34 

60-64 ani Total 61 57 56 

- Masculin 23 23 27 

- Feminin 38 34 29 

65-69 ani Total 74 69 62 

- Masculin 37 29 24 

- Feminin 37 40 38 

70-74 ani Total 51 63 66 

- Masculin 21 27 28 
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- Feminin 30 36 38 

75-79 ani Total 56 53 53 

- Masculin 17 17 16 

- Feminin 39 36 37 

80-84 ani Total 38 36 38 

- Masculin 10 9 12 

- Feminin 28 27 26 

85 ani şi peste Total 31 28 29 

- Masculin 12 9 6 

- Feminin 19 19 23 

 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din grafic se poate observa că numărul maxim de persoane, pe grupe de vârstă, se regăsesc la 

categoriile 40-45, 45-49 şi 15-19 ani ceea ce reprezintă un plus pentru comunitate. Se observă și o diferenţă 

între populaţia tânără (0-14 ani) față de populaţia vârstnică (> 65 ani) de aproximativ 44% în favoarea 

populaţiei vârstnice.  Indicele de însușire a populaţiei (raportul între tineri şi vârstnici) este nefavorabil creşterii 

naturale a populaţiei în perioada următoare. 

Rezultă o structură demografică îmbătrânită a populaţiei, ceea ce face ca situaţia demografică a 

comunei Ciomăgeşti să fie critică. Efectele negative ale procesului de îmbătrânire demografică asupra 

desfăşurării vieţii economice şi sociale sunt evidente.  
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În perioada analizată, 2018 – 2020, ponderea sexului feminin predomină cu aproximativ 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                   Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

 Din grafic reiese că în ultimii 3 ani sporul natural este pe o pantă negativă, media acestuia fiind de -10 

având în vedere că numărul decedaţilor este mai mare decât al născuţilor-vii. Pe termen lung este o problemă 

ce necesită o atenţie deosebită deoarece riscul major este depopularea comunei. 

Se apreciază că acest fenomen are următorii factori cauzali: 

- potenţial economic ce nu poate asigura ocuparea resurselor de muncă; 

- rata mortalităţii în creştere; 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 
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În prezent există o tendință de scădere a numărului de căsătorii fapt pentru care este necesară 

studierea mai atentă a acestui fenomen și a factorilor care o produc, cum ar fi: modificări în funcțiile familiei, 

creșterea gradului de emancipare a femeii, scăderea influenței religiei și a altor elemente legate de tradiție și 

schimbări în atitudinea oamenilor față de căsătorie. Dar este un lucru încurajator faptul că numărul divorţurilor 

a scăzut în ultima perioadă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Mișcarea migratorie, în cadrul Comunei Ciomăgeşti, se prezintă cu o tendință de stabilire cu reşedinţa 

și nu de plecări. În perioada analizată, 2018-2020, media stabilirilor este cu 46% mai mare decât cea a 

plecărilor. 

Funcţiunea de bază în structura economico-socială şi principala sursă de venituri și ocuparea 

resurselor de muncă rămânând agricultură. 

Trebuie menţionat ca într-o localitate în care nu sunt satisfăcute posibilităţile de ocupare a 

potenţialului de forţa de muncă, deplasările pentru exercitarea activităţilor în afara localităţilor, sunt 

numeroase. Acest fapt determina fenomenul de navetism. 

De asemenea este de menţionat faptul că stabilirile cu reşedinţa sunt cu aproximativ 95% mai mari în 

2020 faţă de anul anterior lucru datorat, în mare parte, de pandemia de Covid-19. În majoritatea locurilor 

populaţia urbană a migrat către zonele rurale pentru a se bucura de o mai mare libertate în cadrul gospodăriilor 

proprii. Aceasta este considerată o oportunitate a comunei pentru a se dezvolta şi a menţine creşterea de 

stabiliri cu reşedinţa. 

 

3.3. Locuințe 

Numărul total de locuinţe în comuna Ciomăgeşti în anul 2014 era de 782. În anul 2020, conform 

Institutului de Statistică, se regăsesc 787 locuinţe ceea ce reprezintă o foarte mică creştere. 

Se poate afirma că nu sunt probleme la nivelul fondului de locuinţe în ceea ce priveşte numărul, 

componența şi suprafaţa locuinţelor. Problemele grave sunt legate de lipsa dotărilor şi a echipării 

corespunzătoare a locuinţelor. 
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3.4. Infrastructura educaţională  

Activitatea educaţională este asigurată în cadrul următoarelor unități de învățământ: Școala 

Gimnazială Bratia-Ciomăgești (şcoala gimnazială şi grădiniţă) şi Școala Primară Ciomăgești.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

În analiza populației pe vârste s-a stabilit că în grupa de vârsta 3-5 ani, în perioada 2018-2020, se 

regăsesc în medie 28 de copii, iar înscriși în grădiniţe se regăsesc în medie 24 de copii.  

În analiza populaţiei pe vârste s-a stabilit că în grupa de vârsta 6-14 ani, în perioada 2018-2020, se 

regăsesc în medie 144 copii, iar înscriși în învăţământul primar şi gimnazial se regăsesc în medie 73 elevi. 

Din datele menţionate anterior rezulta că 15% dintre copii cu vârste cuprinse între 3-5 ani, respectiv 

50% dintre copii cu vârste cuprinde între 6-14 ani nu sunt înscrişi în unităţile de învăţământ de pe raza 

comunei Ciomăgeşti. Acest lucru s-ar putea datora:  

 abandonului şcolar; 

 proximitatea fata de comuna Vedea (înscrierea şcolarilor şi preşcolarilor în unităţile de învăţământ de 

pe raza comunei – comună mai dezvoltată din acest punct de vedere). 

În unităţile de învăţământ, la nivelul anului 2020, se regăsesc 13 cadre didactice (2 pentru 

învăţământul preşcolar şi 11 pentru învăţământul primar şi gimnazial) care își desfăşoară activitatea în 8 săli de 

clasă, un laboratoar, și cu ajutorul a 89 de pc-uri şi tablete. 

Unităţile şcolare sunt utilate corespunzător cu material didactic, însă infrastructura este slab 

dezvoltată şi necesită modernizări: 

- Reabilitare clădiri: anvelopare, montare geamuri termopan, reparaţii acoperiş 

- Amenajare terenuri de sport 

- Modernizare grupuri sanitare 

- Instalarea de sisteme de supraveghere video 

 

 

3.5. Sănătate 
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În cadrul comunei Ciomăgeşti, la nivelul anului 2020, funcţionează un cabinet medical de familie care 

are în componenţă un medic de familie.  

Cel mai apropriat spital este în Municipiul Piteşti – Spitalul Judeţean Argeş şi este la o distanţă de 

aproximativ 50 km. 

În cadrul primăriei, la nivelul anului 2020, se regăsesc un număr de 7 asistenţi personali. Asistenţii 

personali au ca scop menţinerea persoanelor aflate în situaţia de dependenţă socială în mediul familial. Sunt 

angajate persoane fizice (asistenţi personali) care acordă supraveghere, asistenţă, îngrijire la domiciliu, în baza 

unui program individual de servicii şi recuperare, pentru a preveni sau limita degradarea stării de sănătate, 

autonomiei funcţionale, asigurării unei vieţi decente şi demne, cât şi instituţionalizarea.  

Atribuţiile categoriei de personal sus-menţionate se regăsesc în Fişele de post - anexe la contractul 

individual de muncă: 

a) realizează activitatea de igienă personală şi a camerei şi dependinţelor persoanei cu dizabilităţi, de 

pregătire a hranei şi administrarea acesteia, monitorizarea stării de sănătate a acesteia şi administrarea 

medicaţiei prescrise; 

b) asistă persoana aflată în situaţia de dependenţă, în faţa autorităţii, în protecţia şi exercitarea 

drepturilor acesteia; 

c) asigură asistenţă şi îngrijirea sociomedicală la domiciliu a persoanei dependente, categorie 

vulnerabilă datorită limitării fiziologice, discriminării şi excluziunii sociale; 

d) asigură transportul persoanei asistate în diferite locaţii; 

e) ajută persoana asistată să-şi dezvolte şi să-şi antreneze deprinderile; 

f) tratează cu respect, bună credinţă şi înţelegere, nu abuzează fizic, psihic sau moral de starea 

acesteia şi păstrează confidenţialitatea diagnosticului persoanei asistate. 

 

3.6. Cultura 

Activitatea culturală din comuna Ciomăgeşti se desfăşoară în cadrul a 2 biblioteci (una privată şi una 

publică). Numărul mediu de cititori activi la nivelul anului 2020 este de 245 cu 898 volume eliberate. 

Arhitectură populară tradiţională reprezentată prin construcţii cu un singur nivel, plan bicameral, cu 

acces din sala plasată pe întreaga faţadă principală. Materialul utilizat cu precădere în construcţii era lemnul. 

Casele prezintă acoperişuri în patru ape cu pante relativ accentuate. Se semnaleză existenţa unor construcţii cu 

caracter memorial (casa Armand Călinescu), sau a unor unicate sub raport stilistic (vila Dianu) - exemplar 

reprezentativ al arhitecturii de inspiraţie naţională edificat în mediul rural. 

Portul popular este caracteristic ariei de interfereţă dintre zonele  etnografice Argeş şi Vâlcea. 

În aceleaşi coordonate stilistice, se înscriu folclorul liric şi folclorul coregrafic zonal. 

În domeniul artei populare, s-au remarcat, în fazele finale ale concursurilor naşionale organizate în 

perioada anilor 1956-2006, creatoarele Ioana Popescu şi Ioana Zăuleţ din localitate care au obţinut premii ori 

menţiuni pentru confecţionarea ţesăturilor de interior. 

Patrimoniul cultural istoric: 
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 Biserica “Cuvioasa Paraschiva” Bratia; 

 Biserica“Cuvioasa Paraschiva” Ciomăgeştii de Jos; 

 Biserica “Sf. Nicolae“ + “Cuvioasa Paraschiva” Ciomăgeştii de Sus; 

 Biserica “Adormirea Maicii Domnului” Cungrea; 

 Monument Eroi, Bratia [1916-1918]; 

 Vila Dianu (sfârșitul secolului al XIX-lea) din satul Bratia; 

 CASA A CALINESCU [1930] - casă joasă, dezvoltată în lungime, pe plan rectangular, cu 

acces in zona centrală; proprietate a fostului prim-ministru român; după naţionalizarea 

averilor moşiereşti, de către autorităţile comuniste, a devenit sediul Primăriei comunei 

Ciomăgeşti. 

Obiective turistice: 

 Fond de vânătoare bun 

 Posibilităţi de prelucrare şi exploatare a lemnului şi ciuperci de pădure 

 Zonă lipsită de inundaţii 

 Zonă de agrement cu cel mai scăzut grad de poluare din judeţ 

 Posibilităţi de dezvoltare a agroturismului 

 

3.7. Potenţialul economic 

Activități economice principale: 

 Servicii, precum: transport, comerț 

 Agricultură şi creșterea animalelor 

 

În cadrul comunei Ciomăgeşti, la nivelul anului 2020, se regăseau un număr de 13 de agenţi 

economici activi cu o cifră de afaceri în total de 2.097.233 milioane lei, un profit de 593.774 milioane lei şi 10 

angajaţi. 

 

Printre cei mai importanți amintim următorii agenţi economici: 

FIRMA CIFRA DE 

AFACERI 

PROFIT NUMĂR MEDIU 

SALARIATI 

 AV ROTEK RWT SRL 775.615 391.732 5 

 ALIN FOREST PERFECT SRL 509.011 36.175 1 

 CRISNICOL SEBETRANS SRL 423.911 114.852 2 

 IMAG PREMIUM MARKET SRL 375.196 42.299 2 

 DAVID & LUCA FOREST SRL 13.500 8.716 0 

 

https://membri.listafirme.ro/av-rotek-rwt-srl-31001707/
https://membri.listafirme.ro/alin-forest-perfect-srl-26965544/
https://membri.listafirme.ro/crisnicol-sebetrans-srl-35792744/
https://membri.listafirme.ro/imag-premium-market-srl-37629094/
https://membri.listafirme.ro/david-luca-forest-srl-42772910/
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Cea mai mare parte din suprafaţa agricolă este teren arabil care este cultivat în general cu porumb, 

grâu, orz cartof, fasole etc. 

Numărul de efective de animale pe raza comunei Ciomăgeşti este : 

•  Bovine -650 

•  Ovine -285 

•  Caprine -55 

•  Porcine - 55 

•  Păsări - 7600 

•  Albine - 500 familii. 

Dezvoltarea agriculturii  

Agricultura fiind domeniul prioritar economic în localitate, se preconizează o evoluţie ascendenta a 

acesteia, direcţiile pe care trebuie insistat pentru că acest lucru să devină real fiind o prelucrare din ce în ce mai 

intensivă a terenurilor, bazată pe o mecanizare adecvată, pe material seminal valoros, pe irigaţii şi lucrări de 

îmbunătăţire funciară, toate acestea fiind necesare unor producţii mari şi totodată benefice din punct de vedere 

financiar pentru întreprinzători. 

Zona comunei Ciomăgeşti este o zonă lipsită de inundaţii beneficiind de un fond de vânătoare bun şi 

posibilităţi de prelucrare şi exploatare a lemnului şi ciupercilor de pădure. 

Facilitati oferite investitorilor: 

 Posibilitate de concesionare terenuri 

 Capacitatea pentru dezvoltarea mediului de afaceri 

 Preţ scăzut la vânzarea de terenuri 

 Acces la drumurile judeţene 

 Telefonie 

 Electricitate 

 Resurse ieftine de lemn, piatră, plante medicinale, vânat, fructe de pădure 

Forţa de muncă 

 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Populaţia 

activa * 
631 618 621 

Şomeri 27 23 32 

Salariaţi 58 55 57 
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Sursă: Instituul Naţional de Statistică 

* Populaţia activă a fost determinată prin scăderea din populaţia totală a persoanele sub 19 ani şi a 

persoanele peste 65 ani. 

În perioada analizată se poate observa o îmbunătăţire în ceea ce privește numărul salariaţilor, 

înregistrându-se o creştere de aproximativ de 4% în anul 2020 față de anul 2019; dar totodată se observă şi o 

tendință de creştere a numărului şomerilor cu aproximativ 30% în anul 2020 față de 2019.  

 

3.8. Infrastructura 

 

Căi de accces 

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DJ 703 şi DJ 678G. De asemenea, comuna Ciomăgeşti 

este deservită de următoarele drumuri comunale: 

- DC 187  

- DC 188 

- DC 193  

- DC 198  

Lungimea totală a drumurilor pe suprafaţa comunei este de aproximativ 37 km, iar lungimea 

drumurilor asfaltate este de aproximativ 8 km. 

 Toate drumurile comunale sunt neasfaltate, iar pentru perioada 2021-2027 acestea reprezintă o 

prioritate în dezvoltarea infrastructurii la nivelul comunei Ciomăgeşti. 

 

3.9. Alimentarea cu apă potabilă şi canalizare 

În prezent, în comuna Ciomăgeşti există reţea de alimentare cu apă în toate satele mai puţin în satul 

Brătia.  

 

Reţea ape uzate 

În comuna Ciomăgeşti nu există reţea de canalizare şi implicit, nici staţie de epurare a apelor uzate. 

 

3.10. Asigurarea încălzirii locuinţelor 

 În comuna Ciomăgeşti nu există reţea de alimentare cu gaze naturale, încălzirea gospodăriilor 

realizandu-se cu sobe cu lemne. Pentru comună se asigură lemne de foc din pădurile ocolului silvic la o 

cantitate de circa 3-5 m³ lemne de foc/gospodărie/an, iar pentru prepararea hranei, sunt necesare butelii de 

gaze lichefiate. 
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 În perioada următoare comuna Ciomăgeşti are în vedere realizarea următoarelor obiective- pe termen 

mediu şi lung- în domeniul gestionării energiei termice în sistem centralizat: 

 asigurarea calităţii serviciului public de alimentare cu 

gaz în satele comunei; 

 accesibilitatea preţurilor la consumator; 

 asigurarea resurselor necesare serviciului public de 

alimentare cu gaz, pe termen lung; 

 asigurarea şi menţinerea siguranţei în funcţionarea 

serviciului public de alimentare cu gaz în comună; 

 evidenţierea transparenţei a costurilor în stabilirea 

preţului energiei 

 

3.11. Alimentare cu energie electrică şi Iluminatul public 

Comuna Ciomăgeşti este electrificată în proporţie de 100%. Sistemul de iluminat public reprezintă 

ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune 

subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, 

conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru 

iluminatul public. 

Reţeaua de iluminat public din comuna Ciomăgeşti aparţine S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. şi este 

realizată pe stâlpi din beton. În prezent, infrastructura de iluminat public acoperă toata comuna mai puţin 

Cătunul Dealul Caselor.  

În perioada următoare se propune înlocuirea becurilor cu lămpi led pentru o mai bună eficienţă 

energetică şi un consum redus. 

 

3.12. Probleme de mediu 

 

Serviciul de salubrizare 

Localitatea de reşedinţa, ca şi satele componente ale comunei, au implementat proiectul Colectarea 

selectivă a deşeurilor în Comuna Ciomăgeşti. 

Societatea Salubris S.A. colectează deşeurile municipale de la întreaga populaţie a comunei. 

Activitatea de colectare a deşeurilor face parte dintr-un proces de gestionare a deşeurilor municipale 

prin care materialele de origine casnică, organice, biodegradabile se compostează, rămân în incinta gospodăriei 

iar materialele care au un potenţial de reciclare, nedegradabile, hârtie, carton, sticlă, plastic, metalele sunt 

colectate de două ori pe lună în vederea valorificării lor pe piaţă. 
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3.13. Transportul public local 

Infrastructura mijloacelor de transport se află în proprietatea persoanelor juridice de drept privat. Este 

realizată cu autovehicule de tipul “maxi-taxi” de către o societate privată. 

Cele mai apropiat aeroport este: Aeroportul Internațional Henri Coandă la 188 km de centrul 

comunei, respectiv 2h şi 52 min de mers cu autoturismul. 

La nivelul comunei se regăseşte un microbuz funcţional pentru transportul elevilor şi copiilor. 

Reţeaua feroviară lipseşte la nivelul comunei. 

 

3.14. Telecomunicații 

 În ceea ce privește telecomunicațiile, Comuna Ciomăgeşti are acces la: 

 rețele de telefonie fixă și mobilă 

 rețea de televiziune prin cablu 

 conexiune la internet. 

 

3.15. Administrație şi servicii publice 

Administrația Publică Locală din comuna Ciomăgeşti este formată din Consiliul Local, ca autoritate 

deliberativă, şi Primarul, ca autoritate executivă.  

Consiliu Local este compus dîntr-un număr de consilieri pe care legea îi determină în funcție de 

numărul populației unității administrativ-teritoriale. Consilierii sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret 

și liber în condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Consiliul Local are inițiativă şi hotărăște, cu 

respectarea legii, problemele de interes local cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor 

autorități publice locale sau centrale.  

Primarul este autoritatea executivă a colectivității locale care îndeplinește, în același timp, şi rolul de 

reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială în care este ales. În esență, primarul fiind definit ca 

autoritate executivă, are drept principale atribuții, organizarea executării și executarea în concret a legilor, 

hotărârilor de guvern, precum și a hotărârilor Consiliului Local.  

În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Primarul, 

viceprimarul, secretarul comunei, împreună cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local constituie o 

structură funcțională cu activitate permanentă, denumită Primăria comunei, care aduce la îndeplinire hotărârile 

Consiliului Local şi dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.  

Alături de Consiliul local şi de primar, aparatul de specialitate al comunei este format din 9 

funcționari, astfel: 

 funcții de demnitate publică: 2 persoane  

 funcții publice de conducere: 0 persoană  

 funcții publice de execuție: 3 persoane  

 funcții contractuale: 4 persoane 
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Angajații aparatului de specialitate sunt în permanență la dispoziția cetățenilor, fie pentru a le asigura 

informare, a le furniza un serviciu sau pentru a depune o sesizare pentru probleme care sunt de interes pentru 

ei. 

Serviciile publice sunt oferite populației prin următoarele compartimente de specialitate: 

 COMPARTIMENT AGRICOL  

 COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA 

 COMPARTIMENT CONTABILITATE 

 BIBLIOTECA COMUNALA 

 COMPARTIMENT ISU 

 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

 

Printre serviciile publice de interes local, oferite populației, menționăm:  

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul unității administrativ teritoriale. 

Acest serviciu, desfășoară activități pentru protecția populației precum:  

- activități de informare și instruire privind cunoașterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare 

împotriva incendiilor; 

- verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispozițiilor care privesc apărarea 

împotriva incendiilor; 

- asigurarea intervențiilor pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecția 

persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență. 

 

Creștere Inteligentă şi Digitalizare  

În sprijinul cetățenilor comunei Ciomăgeşti, atât a celor din țară cât și a celor aflați la mii de 

kilometri, administrația comunei a realizat o platformă online care să înlesnească transparența şi comunicarea. 

Intenția este aceea de a realiza un parteneriat solid, durabil cu efecte în bunăstarea fiecărui cetățean care să fie 

mândru că trăieşte sau provine dintr-un loc cu istorie, tradiție și prosperitate. Așadar, administrația comunei a 

investit în dezvoltarea serviciilor electronice, în scopul îmbunătățirii vizibilității, al transparenței procesului 

administativ, creării de noi facilități și oportunități, precum şi pentru simplificarea relației dintre administrație 

şi cetățeni prin utilizarea tehnologiilor informației şi comunicațiilor.  

De pe pagina web a localității:  http://primaria-ciomagesti.ro/, persoanele interesate se pot informa 

despre potențialul economic, activitatea Consiliului local şi a Primarului și de asemenea, pot primi informații 

utile cu privire la:  

 manifestări economice  

 manifestări cultural-artistice şi sportive  

 servicii publice  

 impozite şi taxe  

 buget local  
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 valorificarea unor bunuri din domeniul public sau privat  

 colaborări cu parteneri privați sau autorități publice. 

Tinerii reprezintă generația viitoare, astfel administrația comunei se străduiește să găsească cele mai 

bune soluții pentru dezvoltarea durabilă a satului, astfel ca tinerii să aprecieze viața rurală, dar în același timp 

să beneficieze de servicii de calitate încât să nu mai existe discrepanțe foarte mari între mediul rural şi mediul 

urban. Acest deziderat se poate realiza cu ajutorul tehnologiilor, noile tehnologii ajutând la inteconectarea 

oamenilor, obținerea de informații rapide, găsirea de soluții eficiente și cu cât mai puțin efort la probleme. 

Noile tehnologii ajută la creșterea vizibilității comunităților rurale, promovarea conservării tradițiilor şi a 

mediului rural, la dezvoltarea serviciilor turistice şi atragerea turiștilor. 

Satele inteligente sunt locuri în care comunitățile rurale iau inițiativa de a găsi soluții la provocările cu 

care se confruntă. Digitalizarea poate fi o forță puternică pentru schimbare, atât timp cât este adaptată la 

contextul rural şi implementat cu implicarea comunităților rurale în sine. 
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APITOLUL IV 

ANALIZA SWOT 

 

 Analiza SWOT este instrumentul cel mai renumit pentru verificarea şi analiza poziției strategice de 

ansamblu a afacerii și a mediului său. Scopul cheie al acesteia este de a identifica strategiile care vor crea un 

model specific de dezvoltare, care va alinia cel mai bine resursele şi capacitățile la cerințele din comunitate. Cu 

alte cuvinte, aceasta este fundamentală pentru evaluarea potențialului intern şi a limitelor, oportunităților și 

amenințărilor posibile din mediul extern.  

 Această analiză este esențială deoarece aduce o contribuție importantă asupra identificării măsurilor 

ulterioare în procesul de planificare în vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare locală.  

 Analiza SWOT grupează informațiile în două categorii principale:  

 Factori interni – punctele tari și punctele slabe  

 Factori externi - oportunități şi amenințări provenite din mediul extern  

 Punctele tari şi punctele slabe sunt elemente interne asupra cărora există un control direct, în timp ce 

oportunitățile și amenințările vin din mediul exterior și pot influența pozitiv sau negativ activitatea aparatului 

administrativ.  

 Acest instrument reflectă o imagine de ansamblu astfel încât punctele 

tari și oportunitățile să poată fi valorificate pe de o parte şi pe de altă parte 

punctele slabe și amenințările să poată fi diminuate sau chiar eliminate. 
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ADMINISTRAȚIE ŞI SERVICII PUBLICE 
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ECONOMIE 
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EDUCAȚIE ŞI ÎNVĂȚĂMÂNT 
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INFRASTRUCTURA 
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RESURSE UMANE 
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SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
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CAPITOLUL V - OBIECTIVE GENERALE 

 

                                            

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 

COMUNA CIOMĂGEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ  

 

46 
 

 

Nr.c

rt. 

Obiectiv strategic Obiective şi activitati propuse Potentiale surse 

de finantare 

Stadiu  Termen 

estimativ de 

implementare 

Indicator de 

realizare/rezult

at 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII şi SERVICIILOR EXISTENTE 

1. Îmbunătățirea/Modernizarea 

infrastructurii rutiere în 

comună (drumuri comunale 

şi săteşti) 

Rezultat asteptat: 

- creşterea gradului de siguranța în 

ceea ce priveşte circulaţia rutieră 

pe drumurile locale; 

- îmbunătățirea condițiilor de 

accesibilitate către toate 

satele/zonele din comună; 

-accesul mai rapid al populaţiei la 

căile de comunicaţie externe 

(drumuri judeţene, naţionale  etc); 

- creşterea indicatorilor ce atestă  

dezvoltare economico-socială a 

comunei; 

-diminuarea numărului de 

accidente rutiere înregistrate pe 

raza comunei; 

-creşterea gradului de acces în 

toate zonele comunei, în scopul 

realizarii acţiunilor  de deszăpezire 

şi în cazul intervenţiilor echipelor 

de pompieri sau în alte situaţii de 

urgenţă; 

-influenţe asupra demografiei în 

mediu rural. 

 

Activități: 

-realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-plombarea porţiunilor de drum 

uşor degradate;  

-reabilitarea prin asfaltare sau 

pietruire a drumurilor;  

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Număr km/ml 

drum comunal 

modernizat/ 

reabilitat în 

perioada de 

implementare 

 

Număr km/ml 

drum sătesc 

modernizat/ 

reabilitat în 

perioada de 

implementare 

 

Număr km/ml 

drum acces 

modernizat/ 

reabilitat în 

perioada de 

implementare 

Număr accidente 

rutiere 

înregistrate într-

un an 

 

Număr acţiuni 

situaţii de 

urgenţă realizate 

cu succes 
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-amenajarea părţii carosabile a 

drumurilor, în special în zonele 

unde nu sunt prevăzute trotuare; 

-decolmatarea şi amenajarea 

șanțurilor; 

-amenajarea podețelor; 

-montare parapeților de siguranță; 

-montarea de indicatoare rutiere; 

-alte lucrări necesare conform 

expertizei tehnice. 

 

2. Reabilitare și construire 

poduri, podețe și punți 

pietonale 

Rezultat asteptat: 

- creşterea gradului de deplasare a 

locuitorilor, în conditii de 

siguranţă, pe teritoriul comunei; 

- îmbunătățirea condițiilor de 

accesibilitate către toate zonele din 

comună;  

-accesul mai rapid al populaţiei la 

căile de comunicaţie externe 

(drumuri judeţene, naţionale  etc); 

-evacuarea apelor pluviale şi 

dirijarea lor spre văile colectoare; 

-îmbunătăţirea calităţii mediului 

prin dirijarea apelor pluviale pe 

şanţurile drumurilor şi nu  prin 

devieri necontrolate ale acestora; 

-se va evita transportul aluviunilor 

în afara zonelor prevăzute în acest 

scop. 

- creşterea indicatorilor ce atestă  

dezvoltarea economico-socială a 

comunei. 

Activități: 

-realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-decolmatarea şi amenajarea 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Număr 

podete/punti 

construite/reabili

tate în perioada 

de implementare 

 

 

Număr poduri 

construite/reabili

tate în perioada 

de implementare 

 

Număr cazuri 

episoade de 

inundaţii 

înregistrate în 

comună în 

perioada de 

implementare 
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șanțurilor; 

- reabilitare capete poduri/podeţe; 

-executarea de podeţe transversale 

ce le vor înlocui pe cele cu 

defecţiuni majore; 

-operaţiuni de pietruire sau 

asfaltare a podurilor, podeţelor sau 

punţilor pietonale; 

-montare parapeți de siguranță; 

- alte lucrări necesare conform 

expertizei tehnice. 

3. Modernizarea şi reabilitarea 

drumurilor agricole  
 

 

 

Rezultat asteptat: 

-creşterea gradului de acces la 

terenurile agricole şi la zona de 

pădure; 

- îmbunătățirea condițiilor de 

accesibilitate către toate zonele 

agricole şi forestiere din comună; 

- dezvoltarea agriculturii locale; 

-realizarea lucrărilor de 

exploatare/silvotehnice de îngrijire 

a pădurilor în bune condiţii; 

-diminuarea numărului de 

accidente rutiere înregistrate pe 

raza comunei; 

- realizarea în bune condiţii 

acţiunilor  de deszăpezire şi de 

intervenţie a echipelor în cazul 

unor situaţii de urgenţă. 

 

Activități: 

-realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-reabilitare şi pietruire/ asfaltare 

drumuri agricole; 

-amenajare șanțuri pe lungimea 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Număr km/ml 

drum agricol 

modernizat/reabi

litat în perioada 

de implementare 

 

Număr km/ml 

drum forestier 

modernizat/reabi

litat în perioada 

de implementare 

 

Număr acţiuni 

situaţii de 

urgenţă realizate 

cu succes 
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drumurilor; 

-decolmatarea şanţurilor existente 

pe lungimea drumurilor; 

- amenajarea podețelor; 

-semnalizare corespunzătoare cu 

indicatoare; 

-alte lucrări necesare conform 

expertizei tehnice. 

4. Extindrea/Modernizarea 

sistemului de alimentare cu 

apă 

Rezultat asteptat: 

-creşterea gradului de echipare 

edilitară prin asigurarea 

necesarului de apă potabilă aferent 

locuitorilor comunei; 

-creşterea gradului actual de 

dezvoltare economico-socială a 

comunei; 

-asigurarea tuturor utilităţilor 

necesare desfăşurării activităţii 

potenţialilor investitori sau 

consumatori, prin ridicarea 

standardului de viaţă; 

- îmbunătățirea condițiilor de trai 

pentru populația comunei. 

Activități: 

-realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

- extinderea sistemului de 

alimentare cu apă potabilă pe 

domeniul public.  

 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Lungime totală 

reţea distribuţie 

apă reabilitată în 

perioada de 

implementare 

5. Înfiinţarea sistemului de 

canalizare și epurare  

 

 

Rezultat asteptat: 

-implementarea rapidă şi corectă a 

programelor de prevenţie în 

domeniul edilitar şi realizarea unei 

educaţii edilitare; 

-accesul populaţiei la un sistem  

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Lungime totală a 

conductelor de 

canalizare 

realizată în 

perioada de 

implementare 
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centralizat de canalizare menajeră;  

- îmbunătățirea stării de sanatate şi 

a condițiilor de trai pentru 

populația rurală; 

- creşterea calităţii vieţii şi 

speranţei de viaţă a populaţiei; 

Activități: 

-realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-asigurarea condițiilor tehnice 

pentru posibilitatea racordării 

populaţiei la rețeaua de canalizare. 

 

Număr staţii de 

epurare realizate 

în perioada de 

implementare 

6. Extinderea sistemului de 

siguranță și 

supraveghere video 

Rezultat asteptat: 

-creşterea gradului de siguranță al 

populației; 

-scaderea ratei de infracţionalitate 

pe teritoriul comunei. 

Activități: 

-extinderea sistemului de siguranță 

și supraveghere video în scopul 

asigurării ordinii și liniștii publice 

şi a prevenirii și sancționării 

furturilor şi a altor ilegalități; 

-campanii de promovare privind 

măsurile de siguranță ale 

cetățenilor. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Sistem integrat 

de monitorizare 

implementat 

7. Infiinţare retea de distribuţie 

gaze naturale în comună 

Rezultat asteptat: 

-accesul populaţiei la un sistem  

centralizat de gaze naturale;  

- îmbunătățirea starii de sănătate şi 

a condițiilor de trai pentru 

populația rurală; 

- creşterea calităţii vietii şi 

speranţei de viaţă a populaţiei; 

Activități: 

-realizarea documentațiilor 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Lungime totală a 

conductelor de 

gaze naturale 

realizată în 

perioada de 

implementare 
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tehnico-economice; 

-asigurarea condițiilor tehnice 

pentru posibilitatea racordării 

populaţiei la rețeaua de gaze 

naturale. 

DEZVOLTAREA UNEI COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL 

1. Creșterea eficienței 

energetice în clădirile publice 

Rezultat asteptat: 

-Creșterea eficienței energetice în 

clădirile nerezidențiale, clădirile 

publice şi sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice 

mari. 

Activități: 

-realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-îmbunatatirea izolatiei termice a 

anvelopei cladirii, șarpantelor și 

invelitoarelor, inclusiv măsuri de 

consolidare a acesteia; 

-înlocuirea corpurilor de iluminat. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Număr clădiri 

reabilitate pe 

parcursul 

perioadei de 

implementare 

2. Modernizarea sistemului 

public de iluminat 

Rezultat asteptat: 

-Scaderea consumului de energie 

şi a cheltuielilor anuale de 

întreținere cu 

iluminatul public stradal ale 

autorităților publice locale prin 

modernizarea şi eficientizarea 

sistemelor de iluminat public 

stradal; 

-Scaderea emisiilor de gaze cu 

efect de sera (CO2); 

-Optimizarea consumului de 

energie electrica. 

Activități: 

- realizarea documentațiilor 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Lungime reţea 

de iluminat 

modernizată pe 

parcursul 

perioadei de 

implementare 
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tehnico-economice; 

-investitii în reintregirea şi 

modernizarea sistemului existent, 

cat şi în crearea de noi retele de 

iluminat public; 

-montare corpuri noi de iluminat; 

-înlocuirea sistemelor de iluminat 

public cu incandescență cu 

iluminat prin utilizarea unor lămpi 

cu eficienta energetică ridicată, 

durata mare de viață și asigurarea 

confortului corespunzător, inclusiv 

prin reabilitarea instalațiilor 

electrice – stâlpi, rețele. 

DEZVOLTAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE şi DIGITALIZARE URBANA 

1. Dezvoltarea serviciilor de e-

administraţie 

Rezultat asteptat: 

-Suținerea digitalizării în 

beneficiul cetățenilor; 

-Faciliteaza interacţiunea dintre 

administraţia locală şi cetăţeni; 

-Creşte eficienţa funcţionărilor 

publici prin eliminarea 

procedurilor birocratice; 

-Reducerea şi optimizarea 

costurilor operaţionale din cadrul 

administraţiei. 

Activități: 

-Decoltarea sistemului on-line 

implementat prin digitalizatea unor 

noi servicii; 

-eliberarea documentelor online 

(primirea lor pe email sau prin 

poștă); 

-posibilitatea depunerii unor cereri 

online şi verificarea stadiului 

documentelor depuse (doar cu un 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Servicii online 

implementate pe 

parcursul 

perioadei de 

implementare 

 

Număr de 

interactiuni 

online ale 

cetăţenilor cu 

administraţia/Nu

măr total de 

interacţiuni(incl

ude atat 

interacţiunea la 

distantă cât şi 

interacţiunea în 

mod direct) 
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număr de înregistrare); 

-funcționarii publici lucrează într-

un sistem integrat online, sigur și 

complet fără riscul de a pierde 

documente. 

2. Modernizarea site-ului 

primariei 

Rezultat asteptat: 

-Suținerea digitalizării în 

beneficiul cetățenilor; 

-Facilitează interacţiunea dintre 

administraţia locală şi cetăţeni; 

-Creşte eficienţa colectării 

impozitelor şi taxelor locale; 

-Îndeplinirea obiectivelor în ceea 

ce priveşte transparenţa 

decizională a administraţiei; 

-Reducerea şi optimizarea 

costurilor operaţionale din cadrul 

administraţiei. 

 

Activități: 

-proiectarea şi dezvoltarea 

interfeţei site-ului primăriei; 

- crearea unui portal online de 

comunicare cu cetățenii; 

- sesizări online din partea 

locuitorilor (gropi, câini 

vagabonzi, întreruperi curent, 

copaci căzuți etc) direct pe site-ul 

web al Primăriei , chiar şi de pe 

telefonul mobil (smartphone). 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Site modernizat 

pe parcursul 

perioadei de 

implementare 

3. Modernizare, reabilitarea 

clădirii în care se afla sediu 

administrativ  

Rezultat asteptat: 

-Îmbunătățirea accesului la 

serviciile publice de bază pentru 

populația rurală; 

- Reducerea şi optimizarea 

costurilor cu energia termică şi alte 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Lucrări de 

modernizare şi 

reabilitare 

realizate pe 

parcursul 

perioadei de 
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costuri operaţionale ale 

administraţiei. 

Activități 

-Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-Realizarea procedurilor de 

achiziții pentru servicii și lucrări; 

-Lucrări de modernizare şi 

reabilitare sediu administrativ;  

-Achiziţionarea şi punerea în 

funcţiune a unor dotări specifice. 

implementare 

5. Schimburi culturale şi acţiuni  

de colaborare cu alte 

localități 

Rezultat asteptat: 

-Creşterea gradului de cooperare; 

- Îmbunărățirea procesului 

administrativ local. 

Activități: 

-Inițierea demersurilor de înfrățire 

cu alte localități;  

- Schimburi de experiență pe 

diverse teme cu localități din alte 

state. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Număr acţiuni  

realizate pe 

parcursul 

perioadei de 

implementare 

 

Număr persoane 

implicate în 

schimburile de 

experienţă pe 

parcursul 

perioadei de 

implementare 

5. Dezvoltarea resurselor 

umane din cadrul aparatului 

de 

specialitate al Unității 

administrativ teritoriale 

Rezultat asteptat: 

-Creşterea performanței la locul de 

muncă; 

-Creşterea gradului de conformare 

voluntara a contribuabililor din 

zona unitatii administrative 

teritoriala; 

-Creşterea gradului de mulțumire 

al cetățenilor privind interacțiunea 

cu funcționarii publici. 

Activități: 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Număr angajati 

prezenti la 

cursurile de 

formare 

profesionala pe 

parcursul 

perioadei de 

implementare 

 

Gradul de 
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-Participarea personalului la 

cursuri de formare şi perfecționare 

a resurselor umane din 

administrația publică; 

-Încurajarea utilizării bunelor 

practici din domeniu. 

colectare a 

creantelor 

bugetare 

6. Actualizarea Planului 

Urbanistic General al 

comunei 

Rezultat aşteptat: 

- valorificarea potenţialului 

natural, economic şi uman; 

 - organizarea şi dezvoltarea căilor 

de comunicaţii; 

 - stabilirea şi delimitarea 

teritoriului intravilan; 

 - stabilirea şi delimitarea zonelor 

construibile, restricții de costruire; 

 - stabilirea şi delimitarea zonelor 

funcţionale; 

 - stabilirea şi delimitarea zonelor 

cu interdicţie temporară sau 

definitivă de construire; 

 - stabilirea şi delimitarea zonelor 

protejate şi de protecţie a acestora; 

 - modernizarea şi dezvoltarea 

echipării edilitare; 

 - evidenţiere a deţinătorilor 

terenurilor din intravilan; 

 - stabilirea obiectivelor de utilitate 

publică; 

 - stabilirea modului de utilizare a 

terenurilor și condiţiilor de 

conformare şi realizare a 

construcţiilor; 

 - organizarea, punerea în valoare 

și promovarea actualei zone de 

dezvoltare 

Activități: 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfăşurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Planul urbanistic 

General 

actualizat şi 

aprobat 
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- Realizarea de măsurători și a 

unui studiu topografic al zonei 

administrative și actualizarea 

bazei de date topografice a 

localităților comunei; 

 - Actualizarea documentație PUG 

și RLU ale comunei; 

 - Obținerea avizelor și aprobărilor 

în consiliul local al comunei. 

7. Cadastrarea domeniului 

public şi actualizarea 

Inventarului Domeniului 

Public 

Rezultat aşteptat: 

-Extinderea geografică a 

sistemului de înregistrare a 

proprietăților în 

cadastru și cartea funciara 

- Creșterea gradului de acoperire și 

de incluziune a sistemului de 

înregistrare a proprietăților în 

zonele rurale din România. 

Activități: 

-realizarea unei evidențe 

actualizate a domeniului public și 

privat al comunei; 

- eliberărea certificatelor pentru 

înscrierea în cartea funciară a 

posesorilor ca proprietate şi, după 

caz, a dezbaterilor succesorale. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfăşurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Evidente 

complete şi 

corecte 

DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI EXISTENT 

1. Competitivitate prin inovare, 

digitalizare și dezvoltare 

economică 

Rezultat asteptat: 

-Eficientizarea relaţiei dintre 

cetăţeni şi UAT; 

-Reducerea economiei subterane, 

un factor esenţial cu implicaţii în 

bugetul UAT; 

-Creşterea gradului de colectare a 

creanţelor bugetare la nivelul 

UAT. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Gradul de 

colectare 

creantelor 

bugetare 
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Activități: 
-integrarea noilor tehnologii, a 

platformelor digitale în 

administraţia locală; 

-prioritizarea educaţiei digitale în 

rîndul cetăţenilor, încurajarea 

acestora în a folosi mijloacele 

digitale în relaţia cu UAT; 

-instruirea aparatului propriu al 

UAT în sensul adaptarii la inovare 

şi digitalizare. 

 

2. Promovarea potentialului 

economic al comunei în 

mediul de afaceri pentru 

atragerea investitorilor 

Rezultat asteptat: 

-largirea sferei contribuabililor 

care desfasoara activitati 

economice pe teritoriul comunei, 

cu implicatii pozitive în bugetul 

unitatii administrative; 

-Îmbunătățirea nivelului de trai al 

locuitorilor din comuna  

Activități: 

- Facilitarea accesului la utilități 

pentru operatorii economici; 

- Campanii de promovare a 

potentialului economic al comunei; 

- Acordarea de facilități care sa 

motiveze investitorii sa 

implementeze proiecte în zona; 

-Acordarea de facilități 

operatorilor economici care sa-i 

motiveze sa dezvolte activitati 

economice pe raza comunei. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Număr 

investitori care 

dezvoltă diverse 

proiecte pe raza 

comunei, pe 

parcursul 

perioadei de 

implementare 

 

 

Număr agenţi 

economici 

înregistraţi în 

evidenţa UAT, 

pe parcursul 

perioadei de 

implementare 

 

3. Promovarea programelor 

guvernamentale și/sau 

europene pentru stimularea 

înființării sau modernizării 

Rezultat asteptat: 

-Dezvoltarea economiei locale; 

-Cresterea nivelului de trai al 

locuitorilor comunei. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

2021-2027 Număr campanii 

de informare 

realizate 
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întreprinderilor Activități: 

- Campanii de informare și 

promovare a programelor 

guvernamentale și/sau 

europene pentru stimularea 

înființării sau modernizării 

întreprinderilor. 

proiect 

DEZVOLTAREA SERVICIILOR SANITARE şi SOCIALE 

1. Amenajare puncte bisericeşti  Rezultat asteptat: 

-Imbunătățirea relației dintre 

biserică și comunitate. 

Activități: 

-Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-Execuția lucrării;  

-Racordarea la utilitățile de bază; 

-Dotarea corespunzătoare a 

punctului bisericesc. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Lucrare de 

amenajare 

realizată, pe 

parcursul 

perioadei de 

implementare 

 

2. Dotarea infrastructurii 

cabinete de medicina de 

familie 

Rezultat asteptat: 

-Creșterea numarului de persoane 

care au acces la infrastructura 

sanitara; 

-Asigurarea unor servicii sanitare 

moderne şi de calitate în interesul 

cetatenilor comunei; 

-Imbunătățirea calitatii serviciilor 

sanitare; 

-Dezvoltare rurala armonioasa şi 

moderna. 

Activități 

-Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-Lucrări specifice pentru 

dotarea/modernizarea 

infrastructurii cabinetului de 

medicina de familie. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Număr achiziţii 

realizate/ Număr 

achiziţii propuse 
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3. Infiintarea infrastructurii 

cabinetelor de medicina 

scolara 

Rezultat asteptat: 

- Asigurarea unor servicii medicale 

la standarde ridicate  în beneficiul 

elevilor din cadrul unitatii de 

invatamant; 

- Creșterea numarului de elevi care 

au acces la cabinetul medical din 

scoala. 

Activități 

-Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-Lucrări specifice pentru 

infiintarea infrastructurii 

cabinetelor de medicina scolara. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Număr achiziţii 

realizate/ Număr 

achiziţii propuse 

REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR şi ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SISTEMUL EDUCAȚIONAL 

1. Modernizare şi dotare Școala 

Gimnazială  

Rezultat asteptat: 

-Îmbunătățirea procesului 

educațional prin modernizarea 

infrastructurii;  

-Creşterea performanţelor 

sistemului şcolar; 

-Asigurarea unor condiţii optime 

de studiu care sa răspundă 

necesităţilor de formare 

educaţională ale elevilor; 

-Atragerea elevilor către sistemul 

de învăţământ, contribuind implicit 

şi la reducerea abandonului școlar; 

-Dezvoltare rurală armonioasă şi 

modernă. 

Activități 

- realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

- realizarea achizițiilor specifice: 

servicii, lucrări. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Achiziţii 

realizate 

conform 

legislaţiei în 

vigoare 

2. Construire si dotare sală Rezultat asteptat: Bugetul local / Proiect în 2021-2027 Săla sport 
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sport școlară -Îmbunătățirea procesului 

educațional prin modernizarea 

infrastructurii;  

-Creşterea performantelor 

sistemului scolar; 

-Asigurarea unor condiţii optime 

pentru desfăşurarea orelor de sport 

în cadrul unităţii de învăţământ; 

-Promovarea sportului şi a unui stil 

de viaţă sănătos în rândul tinerilor. 

Activități: 

- Identificarea terenului; 

- Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

- Realizarea achizițiilor specifice: 

servicii, lucrări; 

- Construire sală de sport; 

- Dotarea noii infrastructuri. 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

funcţională și 

teren de sport 

3. Înființarea/dezvoltarea 

infrastructurii pentru educația 

non - formală 

Rezultat asteptat: 

-Realizarea unui proces 

educaţional optim dezvoltării 

armonioase a personalității 

copiilor; 

- Creşterea relevanţei şcolii pentru 

piaţa muncii şi pentru viaţă adultă 

independent; 

-Capacitarea tinerilor pentru 

dezvoltarea şi valorificarea 

potenţialului lor professional. 

Activități: 

- Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-Achiziționarea de dotări specifice 

pentru educația non-formală; 

-Identificarea unor posibili 

prestatori  de programe 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Număr clase cu 

educaţia non-

formală 

implementata 

 

Număr elevi 

care au 

participat la 

educaţia non-

formală/ 

Numărul total de 

elevi 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 

COMUNA CIOMĂGEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ  

 

61 
 

vocationale; 

-Susținerea programelor de 

învăţare prin acţiune, învăţarea de 

la egal la egal şi activitatăți de 

voluntariat. 

PROMOVAREA SECTORULUI AGRICOL  

1. Înființarea/dezvoltarea/ 

modernizarea şi dotarea 

infrastructurii de valorificare 

a produselor agricole 

realizate pe plan local 

Rezultat asteptat: 

-Creşterea gradului de consum al 

produselor locale; 

-Stimularea economiei locale şi 

încurajarea dezvoltarii sectorului 

agricol; 

-Dezvoltare rurală armonioasă şi 

modernă. 

Activități: 

- Măsuri pentru înființarea/ 

dezvoltarea/modernizarea și 

dotarea infrastructurii de 

valorificare a produselor locale. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Numărul 

agenților 

economici care 

activează în 

sectorul agricol 

 

Număr mici 

producatori 

înregistraţi la 

nivel local în 

perioada de 

implementare 

2. Încurajarea înființării și 

funcționării administrative a 

grupurilor de producători și a 

altor forme asociative cu 

scop economic 

Rezultat asteptat: 

-Adaptarea producției şi a 

produselor producătorilor care sunt 

membri ai acestor grupuri la 

cerințele pieței; 

-Introducerea în comună a 

produselor pe piață; 

-Stabilirea unor norme comune 

privind informarea asupra 

producției, acordând o atenție 

deosebită recoltării și 

disponibilității; 

-Realizarea unor activități care pot 

fi desfășurate de către grupurile de 

producători și a altor forme 

asociative cu scop economic. 

Activități: 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Număr grupuri 

de producăori 

înfiinţate 
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-Campanii de informare privind 

importanța înființării și 

funcționării administrative a 

grupurilor de producători; 

-Alte măsuri specifice pentru 

susținerea asocierii și funcționării 

grupurilor de producători. 

DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR CULTURALE 

1. Dezvoltarea infrastructurii de 

recreere și agrement 

Rezultat asteptat: 

-Îmbunătățirea gradului de atracție 

a teritoriului rural; 

-Oferirea unor servicii de calitate 

cetățenilor; 

-Creşterea indicatorilor ce atestă  

dezvoltare economico-socială a 

comunei; 

-Reducerea disrepanțelor între 

mediul rural și cel urban. 

Activități: 

-Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-Realizarea procedurilor de 

achiziții pentru servicii și lucrări; 

-Amenajare de parcuri; 

-Dotarea cu mobilier stradal: 

bănci, coșuri de gunoi ș.a. 

-Plantarea de pomi la 

aliniamentele stradale etc. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Infrastructură 

recreere şi 

agrement 

 

Gradul de 

mulţumire al 

populaţiei 

privind 

modalităţile de 

petrecere a 

timpului liber 

2. Amenajare parc comunal  

 

Rezultat asteptat: 

- Diversificarea activităților 

recreaționale pentru populația 

rurală; 

- Îmbunătățirea gradului de atracție 

a teritoriului rural; 

-Crearea de noi locuri de muncă; 

-Creşterea gradului de vizibilitate 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Parc comunal şi 

târg de week-

end amenjate 
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pentru comună. 

Activități: 

-Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-Realizarea procedurilor de 

achiziții pentru servicii și lucrări; 

-Realizarea unei imprejmuiri, 

instalarea unui sistem rigole cu 

apă, amenajarea unor alei, 

amplasarea de mobilier urban  

3. Dotare Cămin cultural 

 

 

 

Rezultat asteptat: 

-Îmbunătățirea accesului la 

acţiunile culturale pentru populația 

rurală; 

- Reducerea şi optimizarea 

costurilor cu energia termică şi alte 

costuri operaţionale ale 

administraţiei aferente clădirii în 

care se afla Căminul cultural; 

-Dezvoltarea socială şi culturală a 

comunității locale. 

Activități: 

-Realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

-Realizarea procedurilor de 

achiziții pentru servicii și lucrări; 

- Dotarea căminul cultural. 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Dotarea 

Căminului 

cultural 

4. Dezvoltarea activităților 

culturale şi artistice din comuna  

Rezultat asteptat: 

-Îmbunătățirea serviciilor 

culturale; 

-Diversificarea activităților 

recreaționale și culturale pentru 

populația rurală; 

-Reducerea discrepanțelor rural-

urban. 

Activități 

Bugetul local / 

Bugetul de Stat/ 

Fonduri 

Europene 

Proiect în 

curs de 

desfasurare/ 

Idee de 

proiect 

2021-2027 Gradul de 

acces al 

populaţiei la 

manifestări 

culturale 

 

 

Număr 
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-Realizarea de parteneriate APL-

ONG; 

-Sprjin pentru organizarea 

evenimentelor/activităților 

culturale; 

-Identificarea unor surse de 

finațare; 

-Intalnire anuala de ziua comunei. 

evenimente 

culturale 

desfaşurate 

anual 
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Potențiale surse de finanțare 

 

Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii, pentru perioada 2021 – 2027, identificăm 

următoarele tipuri de finanțări: 

 Fonduri Structurale şi de Coeziune; 

 Fonduri de la bugetele naționale; 

 Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finantatori: 

- Guvernul României; 

- Instituții financiare internaționale (de ex.: BERD, Banca Mondială etc.); 

- Fundații sau alte organizații naționale sau internaționale; 

- Companii; 

- Banci active în România. 

 

Fonduri Structurale şi de Coeziune 

În perioada 2021-2027, politica de coeziune va susține, în special investițiile publice pentru obiectivele de 

tranziție ecologică şi digitală.  Obiectivele de politică includ: 

- Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

- Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții 

în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice; 

- Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

- Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale şi sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale şi a accesului egal la 

sistemul de sănătate; 

- Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel 

local şi a dezvoltării urbane durabile în UE. 

În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune pentru perioada 2021 – 2027, nouă 

tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de 

Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării:  

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

2. Programul Operațional Transport (POT)  

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)  

4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)  

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU) FC (Fondul de Coeziune) 15% FSE (Fondul Social 

European) 27% FEDR (Fondul de Dezvoltare Regională) 57% ETC 1%  
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6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)  

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)  

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)  

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)  

În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile pentru Dezvoltare Regională 

vor fi Autorități de Management pentru cele opt Programe Operațional Regionale, Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor va fi Autoritate de Management pentru Programul Operațional Transport, iar 

Ministerul Fondurilor Europene va fi Autoritate de Management pentru celelalte șapte Programe Operaționale 

menționate mai sus.  

Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021 – 2027 vor fi finanțate 

următoarele axe prioritare:  

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă:  

Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme inteligente de 

energie, rețele şi soluții de stocare  

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată şi tranziția la o economie circulara  

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi 

decontaminare a siturilor poluate  

Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor  

2. Programul Operațional Transport (POT)  

Axa Prioritară 1. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier  

Axa Prioritară 2. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate 

teritorială  

Axa prioritară 3. îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea ferată  

Axa prioritară 4. îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă şi rezilientă în fața schimbărilor climatice 

prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată Axa prioritară 5. îmbunătățirea conectivității prin 

creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov  

Axa prioritară 6. îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată  

Axa prioritară 7: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  

Axa prioritară 8: creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor  

Axa prioritară 9: creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de transport  

Axa prioritară 10: asistență tehnică  

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)  

Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare  

Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI  
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Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare  

Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband  

Axa prioritară 5. Instrumente financiare  

Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative  

4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)  

Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale  

Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară şi servicii oferite în regim 

ambulatoriu  

Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului 

demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii  

Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii  

A. Investiții prioritare în infrastructură  

B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi de gestionare a 

alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central şi local din domeniul sănătății publice  

C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de testare a sângelui și/sau 

procesare a plasmei  

Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  

Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical  

Axa prioritară 7. Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizare metode moderne 

de investigare, intervenție, tratament  

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)  

Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  

Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor 

dezavantajate la educație și formare profesională  

Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare profesională  

Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la 

provocările inovării și progresului tehnologic  

Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic  

Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți  

Axa prioritară 7.Antreprenoriat şi economie socială  

Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii  

Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru 

facilitarea tranzițiilor şi a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare)  

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)  

Axa Prioritară 1.Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii (intervenții adresate 

grupurilor de acțiune locală) – OP 4  
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Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5 Axa prioritară 3. 

Comunităti marginalizate  

Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune socială şi ceilalți 

copii  

Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice  

Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități  

Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile  

Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate  

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)  

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) Axa Prioritară 1. O 

regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  

Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart  

Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate Axa prioritară 5. O regiune accesibilă  

Axa prioritară 6. O regiune educată  

Axa prioritară 7. O regiune atractivă  

Axa prioritară 8. Asistență tehnică  

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

 

 

Planul Naţional de Redresare şi Reziliență (PNRR) 

PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni, astfel: 

I. Tranziția verde 1. Sistemul de management al apei 

2. Împădurim România și protejăm biodiversitatea 

3. Managementul deșeurilor 

4. Transport sustenabil 

5. Fondul pentru Valul renovării 

6. Energie 

II. Transformare digitală  

 

1. Cloud guvernamental și sisteme publice digitale 

III. Creștere inteligentă, sustenabilă 

şi favorabilă incluziunii 

1. Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii 

2. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și 

inovare 

IV. Coeziune socială şi teritorială 10. Fondul local pentru tranziție verde şi digitală 

11. Turism și cultură 
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12. Sănătate 

V. Sănătate, precum şi reziliență 

economică, socială şi instituțională 

13. Reforme sociale 

14. Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției 

și întărirea capacității partenerilor sociali 

VI. Politici pentru noua generație 15. România Educată 

 

Politica agricolă comună (PAC) 

Obiectivele Politicii agricole comune sunt următoarele: 

• creșterea productivității agricole prin promovarea progresului tehnic şi asigurarea utilizării optime a 

factorilor de producție, în special a forței de muncă; 

• asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă; 

• stabilizarea piețelor; 

• garantarea siguranței aprovizionărilor; 

• asigurarea unor prețuri rezonabile pentru consumatori. 

PAC este finanțată din două fonduri coordonate de UE, astfel: 

 Fondul european de garantare agricolă (FEGA) 

 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

 

Surse de finanțare din bugetele naționale   

Compania Națională de Investiții S.A. (CNI) derulează Programul Național de Construcții de Interes 

Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 

din OG 25/2001 cu modificările şi completările ulterioare așa cum sunt acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. 

a) – n), din Anexa 3 a actului normativ menționat anterior.Finanțator: Guvernul României  

Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau social  

Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea unui obiectiv, 

finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar  

Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, 

alte instituții publice şi instituții de interes public şi persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în 

condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul 

Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”. 
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Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea unui obiectiv, finalizarea 

unui obiectiv demarat anterior de beneficiar:  

1. Subprogramul ”Săli de sport”; 

2. Subprogramul ”Bazine de înot”;  

3. Subprogramul ”Complexuri sportive”;  

4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”;  

5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”;  

6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”;  

7. Subprogramul ”Unități sanitare”; 

8. Subprogramul ”Săli de cinema”;  

9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”;  

10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”;  

11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”;  

12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare şi sisteme de alimentare cu apă”;  

13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”;  

Programul național de dezvoltare locală  

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform 

căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: 

sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică şi electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, 

salubrizare, cultură, culte, locuire şi sport. 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei, 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.  

Obiective de investiţii 

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; 
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- 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. 

Finanţare 

Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul 

MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

beneficiare şi din alte surse legal constituite.  

Subprograme şi beneficiari eligibili 

- 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; 

- 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; 

- Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”: 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. 

Programele derulate de administrația fondului de mediu  
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Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar pentru 

realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform principiilor europene 

„poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”. Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca 

organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului 

Mediului.  

Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 

iluminat public  

Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public  

Beneficiari eligibili: Unităţile administrativ teritoriale, organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu  

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu  

Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat 

având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea 

sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiţii  

Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finantatori 

Granturile Spațiului Economic European (See) şi Norvegiene  

Granturile Spațiului Economic European (SEE) şi Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, 

Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul 

Economic European şi la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul şi Sudul Europei şi 

statele baltice.  

Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare Finanțator: 

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021  

În baza Memorandumurilor de înțelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României 

şi Statele donatoare, în perioada 2018-2024 vor fi finanțate proiecte în cadrul celor 12 programe de finanțare 

stabilite, în domeniile: 

- dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, 

drepturile omului 

- energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică 

- dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM 

- sănătate publică 

- cercetare 

- patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală 

- justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice şi de gen 
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- afaceri interne, cooperare polițienească şi combaterea criminalității 

- educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri 

- dialog social și muncă decentă 

- cetățenie activă – societate civilă 

- mediu și schimbări climatice  

Europa creativă  

Subprogramul Cultură Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și 

audiovizualului.  

Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale şi creative, însemnând organizații 

neguvernamentale, instituții publice şi companii private cu activitate în domeniu.  

Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția Executivă 

pentru Educație, Audiovizual şi Cultură din Bruxelles, unde se trimit şi se evaluează toate proiectele.  

La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații și asistență tehnică gratuite pentru 

operatorii care doresc să acceseze această finanțare.  

Domenii finanțate: cultură şi audiovizual  

Programul Life - instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru mediul înconjurător şi acţiuni  în 

domeniul climei  

Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

Finanțator: Ministerul Mediului  

Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru perioada 2021- 2027 este 

de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii 

scăzute de dioxid carbon și rezilientă la schimbările climatice – inclusiv prin tranziția către o energie curată –,de a 

proteja mediul și de a mări nivelul de calitate al acestuia și de a opri și a inversa declinul biodiversității.  

Programul Rosenc de Eficiență Energetică în Iluminat (PREEI)  

Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC  

Obiective: reducerea consumului de energie şi a cheltuielilor anuale de întreținere cu iluminatul public 

stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea şi eficientizarea sistemelor de iluminat public stradal.  

Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea consumului de energie electrică 

şi a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea şi 
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eficientizarea sistemelor de iluminat. Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu 

iluminatul public stradal, cu 50-70%.  

 

Administrația Fondului Cultural Național  

Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care operează la nivel 

național de peste 10 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator public al ofertei culturale din România 

care aplică un proces transparent de evaluare şi selecție.  

Beneficiari eligibili: asociatiile, fundatiile, institutiile publice de cultura, persoanele fizice autorizate, 

societatile comerciale care derulează activități culturale. Finanțator: Ministerul Culturii  

Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, gestionarea Fondului 

Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, 

precum şi susținerea relațiilor culturale internaționale ale României.  

Domenii finanțate: acţiuni  culturale şi editoriale  
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Next Generation EU (NGEU) adoptat la 17.12.2020 de Consiliul UE, cu acordul Parlamentului European.  

3. Raportul România Catching – UP Regions, CERINȚE STRATEGICE PENTRU MODELE 

ORGANIZATORICE elaborat de Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare/ Banca Mondială şi 

prezentat în luna decembrie 2019, în temeiul Acordului administrativ nr. 2019CE160AT020 privind Programul de 

finanțare multi-jurisdicțional pentru România, semnat între Comisia Europeană și Banca Internațională pentru 

Reconstrucție şi Dezvoltare. 

4. Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, SINTEZĂ; Coordonator Acad. Ionel-Valentin Vlad 

Preşedintele Academiei Române; editura Academiei Române 2017. 

5. Manual de simplificări - 80 măsuri de simplificare în politica de coeziune 2021-2027 

 

Cadrul strategic  

 Strategie Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă 

incluziunii 

 „Agenda 2030” a ONU pentru Dezvoltare Durabilă; 

 Regional Development and Cohesion Policy 2021-2027;  

 Cadrul legal privind Strategia UE pentru 2021-2027-O nouă politică de coeziune;  

 Strategia Europeană de Tineret 2019-2027;  

 Programul Europa Digitală 2021-2027;  

 Regulamentul UE 375/2018 privind prevederile comune (CPR) 2021-2027;  

 Regulamentul UE privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC) 

2021-2027;  

 Regulamentul UE privind cooperarea teritorială 2021-2027;  

 Regulamentul UE privind mecanismul de cooperare transfrontalieră 2021-2027;  

 Regulamentul UE privind „Fondul social european plus” (FSE+) 2021-2027;  

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD);  
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 Programul Operațional Transport (POT);  

 Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID);  

 Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS);  

 Programul Operațional Capital Uman (POCU);  

 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD);  

 Programul Operațional de Dezvoltare Teritorială Integrată (multifond) (PODTI); 

 Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR);  

 Programul Operațional Asistenţa Tehnică (multifond) (POAT);  

 Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035- Coeziune şi competitivitate 

teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) Orizonturi 2013-2020-2030; 

 Strategia Naţională de Specializare Inteligenţă 2021-2027;  

 Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2021-2027 (SNCDI);  

 Planul Național Strategic PAC post 2020;  

 Strategia Naţională pentru Transport Durabil (SNTD) 2007-2030;  

 Strategia Naţională de Management al Deşeurilor;  

 Planul Național Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030; 

 Strategia Naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;  

 Planul Național Strategic 2021-2027;  

 Strategia pentru specializare inteligentă a Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021 – 2027, octombrie 

2020, Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională 

 Planul de dezvoltare regional pentru regiunea Sud Muntenia 2021-2027 

 Program operaţional regional Sud Muntenia 2021-2027 

 Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei Ciomăgeşti pentru perioada 2014-2020 

 

Documentația s-a întocmit în conformitate cu legislația în vigoare:  

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
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 Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea de Guvern nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a 

fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare 

şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 201, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile 

alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 Proiect HG privind aprobarea metodologiei de elaborare, implementare și monitorizare a strategiilor 

guvernamentale la nivel naţional (abrogă dispozițiile referitoare la structura strategiilor din Anexă la Hotărârea 

Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare şi 

planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale, subpct. 1.1.1.). 

  

Site-uri: 

 https://www.mdrt.ro/  

 https://ro.wikipedia.org/  

 http://statistici.insse.ro/ 

 https://www.afcn.ro/  

 https://www.fonduri-structurale.ro 

  http://lifeprogram.ro/despre-proiect/  

 https://www.europa-creativa.eu/cultura  

 https://www.eeagrants.ro/  

 https://www.mlpda.ro/pages/programulnationaldezvoltarelocala  

 http://primaria-ciomagesti.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mdrt.ro/
https://ro.wikipedia.org/
http://statistici.insse.ro/
https://www.afcn.ro/
https://www.fonduri-structurale.ro/
http://lifeprogram.ro/despre-proiect/
https://www.europa-creativa.eu/cultura
https://www.eeagrants.ro/
https://www.mlpda.ro/pages/programulnationaldezvoltarelocala
http://primaria-ciomagesti.ro/

