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CUVÂNT ÎNAINTE
Prin prisma noilor sesiuni de proiecte pentru perioada 2014-2020 s-a conturat
necesitatea de a crea o strategie care să continue acţiunile de dezvoltare ale comunei care se
reunesc într-un document coerent, menit să prezinte atât necesităţile cât şi aspiraţiile de
dezvoltare durabilă a comunei.
În actualul context la nivel regional şi european, se impune necesitatea elaborării unei
viziuni strategice care să cuprindă direcţiile de dezvoltare ale localităţii şi care să se constituie
într-un document coerent, exprimând o abordare integrată a problemelor cu care se
confruntă comunitatea şi care să prezinte aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazat pe
potenţialul local de dezvoltare.
Realizarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Giurgeni pentru perioada de
programare 2014-2020 se înscrie în contextul de dezvoltare pe care România şi-l propune
prin Acordul de Parteneriat încheiat de Guvernul Romaniei cu Comisia Europeană și
Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020.
Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat
pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă o comunitate, reprezintă,
astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase.
Strategia de dezvoltare a localităţii defineşte o imagine clară a obiectivelor strategice
şi a căilor de operaționalizare a acestora, pe care administrația publică locală, împreună cu
principalii actori locali şi le-au asumat pentru orizontul 2020. Aceasta

reprezintă un

document important pentru dezvoltarea viitoare a Comunei Giurgeni și își propune
îmbunătățirea continuă a calității vieții și creșterea bunăstării atât pentru generațiile
prezente, cât și pentru cele viitoare.
Dezvoltarea durabilă a comunei Giurgeni reprezintă o prioritate a cetățenilor ei și nu
în ultimul rând a Administrației Publice Locale, pentru că modul în care se dezvoltă
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localitatea, ne afectează prezentul și șansele de viitor.

Cu deosebit respect pentru fiecare dintre dumneavoastră,
Primăria Comunei Giurgeni
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CAPITOLUL I
CONTEXTUL DE DEZVOLTARE
1.1 Contextul European
Cu un număr de 28 State Membre şi o populaţie de peste 500 milioane locuitori, Uniunea
Europeană este una dintre cele mai prospere şi ambiţioase regiuni ale lumii.
Între aceste state şi cele 268 de regiuni ale lor continuă, însă, să existe mari diferenţe şi
disparităţi sociale şi economice.
Principalul criteriu care subliniază aceste disparităţi este unul statistic - Produsul Intern
Brut per locuitor, la nivel regional - dar sunt avute în vedere şi criterii care nuanţează şi prezintă
o imagine mai complexă a dezavantajelor, în termeni socio-economici, pentru un număr mare
de europeni.
Dintre acestea putem aminti:
dotările cu infrastructură;
calitatea mediului;
şomajul şi aptitudinile forţei de muncă necesare pentru dezvoltarea viitoare;
mărimea şi diversitatea mediului de afaceri;
diferenţele în utilizarea noilor tehnologii.
Cu obiectivul de a diminua disparităţile existente, Politica de Coeziune Socială şi
Economică a Uniunii Europene se defineşte, în primul rând, prin aplicarea principiului
solidarităţii.
Pentru a asigura o dezvoltare stabilă şi durabilă a Uniunii Europene şi o bună funcţionare
a pieţei interne, Politica de Coeziune are ca scop promovarea unui înalt nivel de competitivitate
şi de ocupare a forţei de muncă, prin acordarea de sprijin regiunilor mai puţin dezvoltate şi celor
care se confruntă cu probleme structurale.
Pentru perioada 2014 – 2020, Politica de coeziune economică şi socială a Uniunii
Europene are 3 mari obiective:
1.

Convergenţă, finanţat cu 80% din bugetul destinat fondurilor structurale şi de

coeziune.
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Vizează:
regiunile din statele membre ale Uniunii Europene care au un PIB/locuitor mai mic
decât 75% din media comunitară;
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regiunile care intră sub aşa numitul "efect statistic";
2. Competitivitate regională şi de ocupare a forţei de muncă, finanţat cu 15% din bugetul
destinat fondurilor structurale şi de coeziune.
Vizează:
regiunile care nu sunt eligibile în cadrul obiectivului de convergenţă.
3. Cooperare teritorială europeană, finanţat cu 5% din bugetul destinat fondurilor
structurale şi de coeziune.
Vizează:
cooperarea transnaţională;
cooperarea transfrontalieră;
cooperarea interregională.
Atingerea obiectivelor politicii de coeziune economică şi socială se realizează prin
intermediul a 3 instrumente financiare:
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
Fondul Social European (FSE);
Fondul de Coeziune (FC).
Liniile Directoare Strategice Comunitare ale Politicii de Coeziune includ principiile şi
priorităţile politicii de coeziune şi oferă soluţii prin care regiunile europene să beneficieze
integral de cele 308 miliarde euro, disponibile pentru programele de sprijin naţionale şi
regionale în următorii şapte ani.
Autorităţile au utilizat liniile directoare ca bază pentru conturarea priorităţilor lor naţionale
şi pentru planificarea pentru perioada 2014 – 2020 în Cadrul Naţional Strategic de Referinţă.
Potrivit liniilor directoare şi în conformitate cu Strategia Lisabona revizuită, programele
cofinanţate prin politica de coeziune vor trebui să concentreze resursele pe următoarele trei
priorităţi:
îmbunătăţirea atractivităţii Statelor Membre, regiunilor şi oraşelor prin îmbunătăţirea
accesibilităţii, asigurarea calităţii şi nivelului adecvat al serviciilor, menţinerea potenţialului lor
de calitate a mediului;
încurajarea inovării, antreprenoriatului şi creşterii economiei cunoaşterii prin capacităţi
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de cercetare şi inovare, inclusiv noi tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor;
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crearea a mai multor locuri de muncă, mai bune, prin atragerea mai multor persoane
în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii muncitorilor şi firmelor şi creşterea
investiţiilor în capitalul uman.
Liniile directoare caută să găsească un echilibru între obiectivele identice ale agendei
pentru creştere şi locuri de muncă.
Întreaga Uniune Europeană este acoperită de către unul sau mai multe obiective ale
politicii de coeziune. Pentru determinarea eligibilităţii geografice, Comisia Europeana îşi
bazează decizia pe date statistice. Europa este împărţită în diverse grupuri de regiuni, care
corespund clasificării date de acronimul NUTS (nomenclatorul comun pentru unităţi teritoriale
statistice).
Obiectivul „Convergenţă” este destinat să îmbunătăţească condiţiile de creştere
economică şi factorii care contribuie la o reală convergenţă pentru statele membre şi regiunile
cel mai puţin dezvoltate.
Europa 2020 reprezintă strategia de creştere a Uniunii Europene pentru perioada 20102020. Urmărind obiectivele strategiei Europa 2020 pentru o economie inteligentă, sustenabilă
şi favorabilă incluziunii, strategia stabileşte ţinte ambiţioase pentru statele membre în domeniul
educaţiei, inovării, energiei/mediului, ocupării forţei de muncă şi incluziunii sociale si
imbunatatirea competitivitatii în general. Pe baza acestui document, fiecare stat membru îşi
stabileşte ţinte şi planuri de acţiune la nivel naţional sub forma unui Plan Naţional de Reformă
care este monitorizat în mod periodic.
Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea Uniunii Europene într-o
economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării
forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială.
Priorități stabilite în cadrul Strategiei „Europa 2020”:
► Creştere inteligentă

– dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare

(cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea eficientă a resurselor existente
conduc la creşterea productivităţii);
► Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al
utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, poate conduce la furnizarea de „bunuri
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publice” societăţii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatea şi menţinerea patrimoniului
rural), care pot conduce în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin extensivizarea
agriculturii şi aprovizionarea pieţelor locale;
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► Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată ridicată a
ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială prin deblocarea
potenţialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea pieţelor şi locurilor de muncă la nivel local,
prin furnizarea de asistenţă în vederea restructurării agriculturii şi sprijinirea veniturilor
agricultorilor, în vederea menţinerii unei agriculturi sustenabile în întreaga Europă.
Strategia „Europa 2020” prevede atingerea următoarelor scopuri:
● rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%;
● nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene;
● obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;
-20% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
-creşterea cu 20% a eficienţei energetice;
● rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%;
● ponderea tinerilor cu vârsta între 30 - 34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar,
de cel puţin 40%;
● scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 milioane.
Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru șapte iniţiative:
1. „O Uniune a inovării”- îmbunătăţirea condiţiilor - cadru şi accesul la finanţările pentru
cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în
produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă;
2. „Tineretul în mişcare”- consolidarea performanţei sistemelor de educaţie şi facilitarea intrării
tinerilor pe piaţa muncii;
3. „O agendă digitală pentru Europa”- accelerarea dezvoltării serviciilor de internet de mare
viteză şi valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor şi
întreprinderilor;
4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” – decuplarea creşterii
economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de
carbon, creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, modernizarea sectorului
transporturilor şi promovarea eficienţei energetice;
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5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” - îmbunătăţirea mediului de afaceri, în special
pentru IMM -uri, şi sprijinirea dezvoltării unei baze industriale solide şi durabile în măsură să
facă faţă concurenţei la nivel mondial;
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6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” - modernizarea pieţei muncii şi
acordarea autonomiei cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot parcursul
vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune corelări a cererii
şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională;
7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - garantarea coeziunii sociale şi teritoriale,
astfel încât beneficiile creşterii economice şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar
persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de
a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate.
Strategia „Europa 2020” răspunde obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul
propunerilor de regulamente pentru perioada 2014 - 2020:
1. întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor, informaţiilor şi comunicării;
3. creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
4. sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;
5. promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor;
6. protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;
8. promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
9. investiţii în abilităţi, educaţie şi învăţare continuă;
10. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
11. îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia publică;
Conform COM (2010) 672 „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020”, PACul de după 2014 ar trebui să rămână o politică comună, puternică, formată din doi piloni:
ajutoare plătite anual tuturor agricultorilor şi un instrument de sprijin dedicat obiectivelor
comunitare.
Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv (Obiectivul 1. Producţia
alimentară viabilă) se referă în mod expres la sectorul agricol, iar celelalte două sunt legate mai
ales de dezvoltarea rurală – (Obiectivul 2. Managementul durabil al resurselor naturale şi
Obiectivul 3. Dezvoltarea teritorială echilibrată) însă, la nivelul măsurilor nu se face o
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diferenţiere clară între cele două domenii (agricultură şi dezvoltare rurală). Obiectivul propus
este generarea unei creşteri durabile, inteligente şi favorabile incluziunii pentru Europa rurală.
În politicile europene se pune accent pe menţinerea potenţialului de producţie
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sustenabilă de alimente în întreaga U.E., pentru a garanta securitatea alimentară pe termen
lung a cetăţenilor europeni şi pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de alimente
la nivel mondial. De asemenea, se doreşte sprijinirea comunităţilor agricole care oferă
cetăţenilor europeni alimente de calitate, valoroase şi diverse, produse în mod sustenabil, cu
respectarea cerinţelor U.E. referitoare la mediu, apă, sănătatea şi bunăstarea animalelor,
sănătatea plantelor şi sănătatea publică. Se recunoaşte importanţa comunităţilor rurale agricole
viabile, care creează locuri de muncă la nivel local şi generează numeroase beneficii
economice, sociale, de mediu şi teritoriale. Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru fermele mici,
deoarece în Europa structurile eterogene agricole şi sistemele de producţie contribuie la
atractivitatea şi identitatea regiunilor rurale. O reducere semnificativă a producţiei locale ar avea
consecinţe în privinţa emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), a peisajelor locale
caracteristice, ducând totodată la opţiuni mai limitate pentru consumatori.
Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel
teritorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective:
1. amenajarea policentrică a teritoriului;
2. o nouă relaţie urban-rural;
3. accesul egal la infrastructură şi cunoaştere;
4. administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural.
Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt în viziunea Cadrului Strategic: regională,
transnaţională şi interregională, guvernanţa – administrarea durabilă.
Mai mult, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (2008) dă o perspectivă teritorială asupra
coeziunii economice şi sociale, prin următoarele obiective:
- diversitatea teritorială ca valoare;
- coordonarea politicilor pentru zone vaste;
- promovarea oraşelor competitive;
- abordarea excluziunii sociale;
- accesul la educaţie, servicii medicale, energie;
- concentrare: depăşirea diferenţelor de densitate;
- conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă;
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- cooperare: depăşirea factorului divizare.
Inundaţiile catastrofale produse în Europa în anul 2002 au determinat o reacţie promptă
din partea Comisiei Europene pentru Mediu, prin propunerea spre adoptare către Parlamentul
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European şi Consiliul Uniunii Europene, în cadrul Directivei Cadru privind Apa (2000/60/EC), a
legislaţiei de management al riscului de inundare (12.07.2004 / COM/2004/472). Anul 2007 a
adus modificări în ceea ce priveşte politica viitoare de gestiune a situaţiilor de risc de inundare,
prin adoptarea unei noi directive - Directiva2007/60/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii.
Aceasta se va implementa în fiecare stat membru în trei etape, menite a se finaliza în
2015:
- etapa I – evaluarea preliminară a riscului de inundare în bazinele hidrografice şi zonele litorale
(până în 2011);
- etapa II – realizarea hărţilor de hazard şi risc de inundare acolo unde, în urma desfăşurării
activităţilor cuprinse în etapa I, s-a descoperit existenţa unei probabilităţi ridicate de apariţie a
inundaţiilor;
- etapa III – realizarea planurilor de management al riscului de inundare pentru locaţiile
considerate problematice, care vor include măsuri de reducere a probabilităţii de inundare şi a
posibilelor efecte negative asociate viiturilor şi revărsărilor (până în 2015).
Politica de coeziune urmăreşte să consolideze coeziunea economică şi socială a Uniunii
Europene extinse pentru promovarea dezvoltării durabile, armonioase şi echilibrate a
comunităţii. Implementarea politicii de coeziune este realizată prin intermediul a trei obiective:
- convergenţă;
- competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă;
- cooperarea teritorială europeană.
Aceasta din urmă vizează consolidarea cooperării transfrontaliere prin iniţiative comune
locale şi regionale, consolidarea cooperării transnaţionale prin acţiuni care facilitează
dezvoltarea teritorială integrată conform priorităţilor Comunităţii Europene, precum şi
consolidarea cooperării interregionale şi a schimbului de experienţă.
Obiectivul general al Programului de cooperare transnaţională Sud Estul Europei este
să îmbunătăţească procesul integrării teritoriale, economice şi sociale şi să contribuie la
coeziune, stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni
comune în domenii de importanţă strategică.
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Dezvoltarea capacităţii administrative la nivel european este un deziderat important în
ceea ce priveşte implementarea Strategiei de la Lisabona, care propune obiective concrete
legate de îmbunătăţirea procesului de legiferare şi a politicilor publice cu impact direct asupra
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dezvoltării economice şi creării de noi locuri de muncă. La nivel programatic şi declarativ se
observă o corelaţie directă între îmbunătăţirea capacităţii administrative şi creşterea calităţii
vieţii la nivelul cetăţenilor Uniunii Europene.
Guvernarea democratică şi eficientă este scopul major al tuturor încercărilor de reformă
a administraţiei publice.
Administraţia publică reprezintă un domeniu vast, caracterizat de probleme şi abordări
diverse, dar şi de teme ce prezintă o valabilitate perpetuă. Alături de imaginile “clasice” ale
sistemelor administrative şi ale modului lor de operare, problema inovaţiei şi reformei în
domeniul administraţiei publice a suscitat întotdeauna o dezbatere teoretică şi o preocupare
practică semnificativă axată în primul rând pe compatibilitatea conceptelor de inovaţie şi
administraţie publică.
Deseori, administraţia este prezentată ca fiind imobilă prin natura sa şi incapabilă, în
esenţă, să se adapteze evoluţiilor cerute. Diversele abordări ale reformelor administrative se
plasează pe o scală largă, între o percepţie pozitivă şi o imagine profund negativă a aparatului
birocratic.
Un alt element important care trezeşte interes la nivel european vizează cooperarea
teritorială între autorităţile locale, crearea de noi forme de organizare instituţională şi de
administraţie cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice şi de a întări capacitatea
acestora pentru a face faţă concurenţei.
Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii ani se înscrie în contextul de
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reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin strategia Europa 2020.
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1.2 Contextul național
În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvoltări durabile rămân
discrepanţele majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, mediul urban şi cel rural,
zonele izolate şi cele uşor accesibile, agravate de problemele de conectare a teritoriilor, pe
fondul stării proaste a infrastructurii de transport.
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru
trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de
valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere şi inovare, orientat spre
îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor şi a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul
natural.
Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe
termen scurt, mediu şi lung :
-

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii

indicatori ai dezvoltării durabile.
-

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor

membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt:
-

rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%;

-

nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României;

-

obiectivul 20/20/20 in materie de energie şi schimbări climatice:

-

•

emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;

•

24% din energia produsă să provină din surse regenerabile;

•

creşterea cu 19% a eficienţei energetice;

•

rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%;

ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ

terţiar,de cel puţin 26,7%;
-

scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.
La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul
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Prin complexitatea proceselor şi fenomenelor, prin amplitudinea provocărilor şi
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Programelor Naţionale de Reformă (PNR).
problemelor care trebuie rezolvate, dezvoltarea durabilă a României a încetat demult să mai fie
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atributul exclusiv al elitelor politice, economice şi intelectuale. În egală măsură, dezvoltarea
durabilă a ţării priveşte pe fiecare cetăţean al României şi, în consecinţă, necesită antrenarea,
implicarea şi participarea activă a acestuia, în cele mai adecvate modalităţi, potrivit cu
interesele şi capacitatea sa de a contribui la sustenabilitatea progresului economic şi social al
ţării.
Luând în considerare necesitatea adaptării spaţiului urban şi rural românesc la cerinţele
UE, prin promovarea unui sector eficient şi viabil din punct de vedere economic şi social în
contextul perioadei ulterioare integrării, strategia stabileşte principale direcţii pentru dezvoltare
ale României.
Situaţia actuală este caracterizată de o multitudine de factori care provoacă schimbări
continue, atât interni cât şi externi, schimbări cărora Uniunea trebuie să le facă faţă şi deci să
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se afle într-o continuă adaptare.
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CAPITOLUL II
REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD MUNTENIA
În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor judeţene din
România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea Europeană.
Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut administrativ, deşi ele devin din ce în ce
mai semnificative în dezvoltarea regională.

Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale regionale şi au devenit
membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană.
Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din
Uniunea Europeană.
Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr. 151
/ 1998, privind dezvoltarea regională în România.
România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în
ţară, respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi
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Ilfov.
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Localizarea geografică a Regiunii Sud Muntenia
Regiunea Sud Muntenia este localizată în partea de sud a României, învecinându-se cu:
- la nord cu regiunea Centru
- la est cu regiunea Sud – Est
- la vest cu regiunea Sud – Vest
- la sud cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul Dunărea.
Cu o suprafaţă de 34.453 km², reprezentând 14,5% din suprafaţa României, regiunea
Sud Muntenia ocupă locul al 3 - lea ca mărime din cele 8 regiuni de dezvoltare.
O caracteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio-economic, o reprezintă faptul
că este singura regiune din ţară ce conţine o regiune enclavă în partea mediană, și anume
regiunea București - Ilfov.
Un alt aspect favorabil îl reprezintă și prezenţa, în partea de sud, a fluviului Dunărea,
fapt ce oferă posibilitatea de a avea conexiuni cu cele opt ţări riverane, iar prin intermediul
canalului Dunăre - Marea Neagră de a avea ieșire la Marea Neagră și acces la portul
Constanţa, principala poartă maritimă a ţării.
Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este formată din 7 judeţe
(Argeș, Călărași, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova și Teleorman), 16 municipii, 32 de
orașe și 519 comune cu 2019 sate.
deţinută de judeţele Argeș (19,8%), Teleorman (16,8%) și Călărași (14,8 %), iar cea mai mică
de judeţul Giurgiu (10,2 %).
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În ceea ce privește suprafaţa regiunii, se poate observa că cea mai mare pondere este
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Organizarea administrativ teritorială a Regiunii Sud Muntenia, la 31 decembrie 2011,
Sursa: Direcţia Regională de Statistică Călărași

Cadrul natural al regiunii Sud Muntenia
Regiunea Sud Muntenia mărginește partea de sud a Carpaţilor Meridionali și Orientali
spre Câmpia Română și are ca graniţă naturală, fluviul Dunărea.
Relieful regiunii este caracterizat prin varietate, dispunere în formă de amfiteatru și
predominanţa formelor de relief de joasă altitudine. Astfel, câmpiile și luncile ocupă 70,7%,
dealurile 19,8%, iar munţii doar 9,5 % din suprafaţa regiunii.

Clima
Integrată climatului temperat-continental, cu nuanţe de excesivitate mai pronunţată pe
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măsura înaintării spre est și sud-est, regiunea Sud Muntenia beneficiază de toate tipurile
climatice dezvoltate altitudinal, de la clima de luncă joasă din câmpie, la cea de dealuri și
podișuri, până la cea de munte. Totodată, suprapus acestor tipuri climatice, regiunea Sud
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Muntenia primește și influenţe climatice de tranziţie umede (oceanice și submediteraneene) în
vest și de ariditate (continental - excesive) din est și sud-est.
Etajarea latitudinală a reliefului și expoziţia treptelor majore ale acestuia (de la altitudini
de 10 m prezente în Balta Ialomiţei, până la cele de peste 2500 m aparţinând Carpaţilor
Românești) determină o multitudine de trăsături climatice secundare și de topoclimate, bine
evidenţiate în regiunea de interes. Printre acestea amintim efectele de foehn resimţite pe
versanţii sudici și sud-estici ai Carpaţilor Meridionali, adăpostul orografic present tot timpul
anului în ariile depresionare subcarpatice, sau prezenţa și acutizarea contrastelor termice și
hidrice, favorizate de advecţiile de aer fierbinte tropical (generator al fenomenelor de secetă și
uscăciune), sau rece polar și arctic (care determină producerea fenomenelor periculoase de
iarnă îngheţ, brumă, viscol, polei, etc). Particularităţile climatice ale regiunii analizate,
determinate de cele ale suprafeţei subiacente și de radiaţia solară specifică, se dezvoltă pe
fondul etajelor climatice.
Rețeaua hidrografică
Resursele de apă din Regiunea Sud Muntenia sunt constituite din ape de suprafață
(râuri, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate, fluviul Dunărea) și ape subterane.
Rețeaua hidrografică a Regiunii Sud Muntenia aparține bazinelor hidrografice Olt, Vedea,
Argeș, Ialomița, Siret și a unor bazine secundare aferente Dunării (Mostiștea).
Regimul hidric prezintă mari contraste în cuprinsul Regiunii Sud Muntenia, atât în ceea
ce privește variabilitatea cantitativă, cât și repartiția teritorială a parametrilor aferenți. Astfel,
procesele pluvio - genetice acoperă o gamă deosebit de neuniformă în cuprinsul teritoriului,
dependența de multitudinea caracteristicilor locale ale suprafeței subiacente, influențate activ
de circulația generală atmosferică.
Lunile cele mai secetoase sunt în regim multianual februarie - martie, iar maximul
pluviometric este bine evidențiat în luna iunie. De altfel, cele mai bogate cantități de precipitații
se cumulează în semestrul cald al anului (aproximativ 60% din cantitatea medie anuală), când
se totalizează și cele mai mari cantități căzute în secvențe temporale scurte (24, 48 si 72 de
ore), dar și intensități maxime pluviale.
Rețeaua hidrografică destul de bogată este dominată de fluviul Dunărea în care se varsă
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afluenții Valșan, Râul Doamnei, Râul Târgului, Dâmbovița, Sabar, Neajlov, Teleormanul,
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principalele râuri ale regiunii (Olt, Argeș, Dâmbovița, Ialomița și Prahova). În vest - Argeșul cu
Vedea, în est - Ialomița cu afluentul Prahova cu Doftana, Teleajen și Cricov. În sud curge
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Dunărea, iar în sud - vest Oltul. Aceasta este completată de o serie de lacuri naturale și
antropice cu folosință complexă. Varietatea formelor de relief și complexitatea geologică a
acestora fac ca resursele naturale ale regiunii să fie destul de diversificate.

Resurse naturale
Varietatea formelor de relief și complexitatea geologică a acestora fac ca resursele
naturale ale regiunii să fie destul de diversificate.
Zona montană și de deal concentrează resurse naturale ale subsolului (petrol, gaze
naturale, cărbune, minereuri radioactive și metalifere, sare, marne calcaroase, sulf, acumulări
de gips și izvoare minerale) importante pentru industria energetică, chimică și a materialelor de
construcții.
Condițiile diverse de sedimentare au condiționat existența unor variate resurse de
subsol, cantonate cu precădere în zona subcarpatică, dintre care cele mai importante sunt
zăcămintele de țiței și gaze.
Sarea, folosită cu precădere în industria chimică este extrasă din multe locuri, cele mai
cunoscute și bogate rezerve găsindu-se la Slănic Prahova.
Rezerve importante de lignit se găsesc la Șotânga – Mărgineanc, zăcăminte
nemetalifere de sulf la Pucioasa, gips la Pucioasa, Cucuteni – Fieni, Lăculețe în județul
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Dâmbovița. Rocile utile și materialele de construcții, în cantități însemnate, sunt reprezentate
prin: argile comune în arealele Crângurile, Doicești – Glodeni, Pucioasa, Șotânga; calcare la
Lespezi – Dobrești și Valea Brăteiului; gresii la Buciumeni și Moroeni; marme în rezerve
calculate, mari, la Sima – Fieni și nisipuri și pietrișuri la Pucheni – Moroeni, în județul Dâmbovița
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și în zona Hagieni și albia râurilor județului Ialomița.
În județul Ialomița se regăsesc resurse de loess cu o textură foarte fină la Urziceni,
Țăndărei, Slobozia și Manasia, precum și nămolul terapeutic sapropelic la Amara și Fundata.
Acestor resurse de subsol li se adaugă izvoarele sărate și apele minerale sulfuroase – sodice,
sulfurate sau bicarbonatate la Pucioasa; sărate – iodurate – bromurate la Vulcana Băi și sărate
la Bezdead, Glodeni, Lăculețe. De asemenea, au fost identificate resurse de apă termală în
zonele Amara și Giurgeni, cu o temperatura de 40°C, precum și izvoare sulfuroase la Ciulnița,
Perieți, Amara, Valea Ciorii.
Biodiversitatea
În Regiunea Sud Muntenia, suprafața ocupată de ariile naturale protejate reprezintă
16,28% din suprafața regiunii. Astfel, pe teritoriul regiunii se găsesc 137 arii naturale protejate
de interes local, 3 parcuri naționale, 3 parcuri naturale, 72 de arii naturale protejate de interes
național, 39 de situri de importanță comunitară și 32 de situri de protecție avifaunistică.
În Regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de interes național
(Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi, Parcul Natural Comana, Rezervația
Manafu, Rezervația Teșila, Pădurea Troianu, Rezervația Naturală Cama Dinu Păsărica, lacul
Suhaia, APSA Iezer Călărași etc.).
Rezervațiile naturale și monumentele naturii din regiune cuprind o mare varietate de
ecosisteme, plante și animale rare, forme de relief deosebite, puncte fosilifere și diferite
obiective geologice. În județele Teleorman, Ialomița și Călărași ariile protejate nu depășesc
0,5% din suprafața acestora. Cele mai extinse rezervații au suprafețe de 100 - 250 ha, cum
este rezervația Oloaga - Grădinari din județul Giurgiu, care ocupă o suprafață de 248 ha. Multe
rezervații și monumente ale naturii au importanță fitogeografică. Astfel, sunt protejate în diferite
rezervații: arinul (Pădurea Sinaia), un amestec interesant de specii caracteristice silvostepei și
pădurilor de fag în Pădurea Ciomuleasa (jud. Călărași) etc. Alte rezervații s-au constituit pentru
protecția unor plante meridionale. De exemplu, în pădurea Comana (jud. Giurgiu), din cele
1.201 specii de plante identificate, aproape 20 % au origini meridionale: submediteraneene
(146 specii), pontice și pontico-mediteraneene (66 specii), balcanice și balcano mediteraneene (23 specii). Dintre rezervațiile geologice și geomorfologice, importantă este
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Rezervația Muntele de Sare de la Slănic – Prahova.
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Flora și Fauna
Etajarea biopedoclimatică a regiunii Sud Muntenia este mult mai evidentă pe versantul
sudic al Carpaţilor Meridionali și ai Munţilor Baiului, Ciucaș și Siriu, cuprinzând
etajul alpin, etajul subalpin și etajul forestier. La acestea se adaugă zona pădurilor de foioase
nemorale în unităţile de deal și podiș, în timp ce în Câmpia Română se dezvoltă silvostepa și
stepa
Fauna caracteristică regiunii Sud Muntenia este variată, iar distribuţia acesteia este în
concordanţă cu condiţiile de mediu impuse de zonele și etajele de vegetaţie, la care se adaugă
câteva particularităţi în privinţa compoziţiei, originii și distribuţiei geografice a speciilor.

Dintre mamifere, în spaţiile deschise, cultivate agricol, se întâlnesc: popândăul,
hârciogul, șoarecele de câmp, orbetele, etc.
Pădurile adăpostesc o faună bogată de vertebrate între care: căpriorul, mistreţul, vulpea,
viezurele, pisica sălbatică, veveriţa, etc. Totodată, în pădurile carpatice se întâlnesc
ursul și râsul.
În Munţii Făgăraș, Iezer și Bucegi există următoarele specii de mamifere: veveriţă,
mistreţ, cerb, căprior, vulpe, lup, urs, râs, capră neagră, etc.
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În lunca Dunării, lucrările hidroameliorative au dus la înlocuirea pădurilor inundabile
naturale prin plantaţii de plop în monocultură, care nu oferă condiţii bune de cuibărit pentru
păsări. Aici, se remarcă următoarele specii: stârcul cenușiu, egreta mică, stârcul galben,
vânturelul, etc.
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Zonele ihtiofaunistice sunt: păstrăvul în râurile de munte, scobarul în sudul
Subcarpaţilor și nordul Podișului Getic, cleanul în sudul Podișului Getic și Câmpia Română,
iar în Dunăre sunt caracteristice ihtiocenozele de crap și mreană. Dintre artropodele
mediteraneene, periculoase sunt scorpionul și cârcăiacul.
Resursele solului
Relieful foarte variat, desfășurat de la 10 m până la 2544 m, împreună cu ceilalţi factori
pedogenetici au favorizat dezvoltarea tuturor celor 12 clase de soluri existente în Sistemul
Român de Taxonomie a Solurilor (2003), cuprinzând 36 de tipuri și asociaţii de soluri. Acestea
au o repartiţie latitudinală în câmpie, unde se succed sub formă de fâșii de la sud la nord și o
dispoziţie etajată în regiunea de dealuri și de munte.Regiunea Sud Muntenia dispune și de cea
mai mare suprafaţă arabilă din ţară. Astfel, potenţialul regiunii este dat de întinsele suprafeţe
de câmpie acoperite cu soluri fertile din jumătatea sudică a regiunii, de pășunile și fâneţele
naturale situate în regiunile de podiș și dealuri subcarpatice și de pajiștile montane din nordul
regiunii, care favorizează dezvoltarea creșterii animalelor.
Pomicultura și viticultura sunt dezvoltate în zona de dealuri, unde condiţiile pedoclimatice
sunt favorabile acestor două tipuri de activităţi agricole. Având în vedere potenţialul agricol
considerabil de care dispune regiunea, oportunităţile pentru dezvoltarea sectorului agricol
constau în eficientizarea utilizării resurselor de apă în agricultură în regiunile de câmpie din
partea de sud a regiunii prin retehnologizarea sistemului de irigaţii, precum și în adecvarea
exploataţiilor agricole conform standardelor Politicii Agricole Comune.
Investiţiile în aceste domenii ar asigura practicarea unei agriculturi sustenabile și
eficiente din punct de vedere productiv și ar sprijini actorii locali și populaţia din ariile rurale ale
regiunii.
În concluzie, resursele naturale, pretabilitatea solurilor pentru diverse culturi agricole,
tradiţiile și meșteșugurile locale, diversitatea peisajelor, accesibilitatea reprezintă puncte
importante ce pot sta la baza fundamentării unor strategii de dezvoltare. Atât zonele de munte,
cât și cele subcarpatice și de câmpie se remarcă prin existenţa cel puţin a unei alternative de
dezvoltare economică sau a mai multora, combinate.
Astfel, în regiunea Sud Muntenia există o serie de alternative, strâns dependente de capitalul
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natural și sociocultural de care dispune regiunea și care privesc cu precădere următoarele
domenii: agricultura, mica industrie, serviciile specializate în unele centre urbane, ecoturismul
și turismul clasic.
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Profilul social al Regiunii Sud Muntenia
Demografie
Numărul populației indică numărul de locuitori de pe un anumit teritoriu la un moment
dat. La 1 iulie 2011, populația Regiunii Sud Muntenia era de 3.243.268 locuitori, reprezentând
din punct de vedere procentual 15,4 % din populația României, fiind a doua regiune ca mărime
din punct de vedere demografic. În urma unei analize a distribuției populației s-a putut observa
faptul că, la mijlocul anului 2011, 25% din populația Regiunii Sud Muntenia era concentrată în
jud. Prahova, în timp ce în jud. Giurgiu era concentrată doar 9% din populația regiunii.
La nivel regional, populația din mediul urban este preponderent feminină (52,3%), la fel
și în mediul rural (50,6%). În toate cele 7 județe ale Regiunii Sud Muntenia, atât populația din
mediul urban cât și populația din mediul rural este preponderent feminină.
La nivelul anului 2011, peste jumătate dintre orașele din Regiunea Sud Muntenia aveau
sub 20.000 locuitori. Mărimea medie a unui oraș din Regiunea Sud Muntenia a scăzut de la
28.852 locuitori, în 2004, la 27.959 locuitori, în anul 2011. Cauzele acestei evoluții constau din
scăderea populației urbane și intrarea unor comune în categoria orașelor foarte mici.
Analiza componentei etnice a populației relevă faptul că populația Regiunii Sud Muntenia
este relativ omogenă. Astfel, în anul 2011, conform datelor provizorii ale Recensământului
Populației și al Locuințelor 2011, cea mai mare pondere în structura etnică a regiunii o dețineau
românii cu 95,47% (2.862.966 persoane), urmați de populația de etnie romă 4,11% (123.363
persoane), de maghiari cu 0,05% (1.655 persoane), turci 0,03% (996 persoane), ruși – lipoveni
0,02% (490 persoane) și alte etnii declarate cu 0,32% (9.168 persoane). Procentul populației
de etnie romă este mai ridicat în Regiunea Sud Muntenia (4,1%), comparativ cu media
națională (3,2%). Cu toate acestea, răspândirea teritorială a celorlalte etnii este neuniformă pe
teritoriul Regiunii Sud Muntenia, remarcându-se zone de concentrare a populației de etnie romă
în județele Dâmbovița și Călărași, a maghiarilor în județul Prahova, a turcilor în județul Călărași,
iar a rușilor - lipoveni în județul Ialomița. De asemenea, se constată faptul că în județul
Teleorman este concentrată cea mai scăzută pondere a populației de etnie romă, numai 9%.
Învățământ
În anul 2011, numărul total de unități școlare a fost de 1.056 (din care 45,27% erau
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localizate în mediul urban și 54,73% în mediul rural). Cele mai multe dintre acestea au fost
înregistrate în jud. Arges (202) și Prahova (240), la polul opus situându-se jud. Călărași (99) și
Giurgiu (86).
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Numărul cadrelor didactice în mediul urban era de 32.638 (54,5% în mediul urban și
45,5% în mediul rural), cele mai multe regăsindu-se în jud. Argeș și Prahova, la polul opus fiind
jud. Giurgiu.
Numărul populației școlare din Regiunea Sud Muntenia în anul școlar 2010/2011 avea
o pondere de 13,22% din totalul național, clasând regiunea pe locul 3 la nivel național cu
505.704 persoane (57,62% în mediul urban și 42,38% în mediul rural), cea mai mare populație
școlară înregistrându-se în jud. Argeș și Prahova, iar cea mai scăzută în jud. Giurgiu.
Sănătate
Potrivit datelor statistice, în anul 2011, Regiunea Sud Muntenia dispunea de o rețea de
unități sanitare compusă dintr-un număr de 57 spitale (46 în mediul urban și 11 în mediul rural),
2 policlinici, 37 dispensare, 1.687 cabinete de medicină generală și de familie, 1.087 cabinete
stomatologice, 902 cabinete medicale de specialitate, 1.131 farmacii și puncte farmaceutice,
336 laboratoare medicale. La nivel de județ cele mai multe unități sanitare erau în Argeș și
Prahova, iar cele mai puține în Giurgiu și Ialomița. În anul 2011, la nivelul Regiunii Sud
Muntenia, serviciile medicale erau asigurate de un număr de 4.499 de medici, dintre aceștia
1.585 erau medici de familie. De asemenea, în anul 2011 își desfășurau activitatea 1.156
medici stomatologi, 1.202 farmaciști și 15.634 cadre sanitare medii. La nivelul celor 7 județe
componente, se constată faptul că, personalul medico - sanitar își desfășoară activitatea cu
precădere în județele din nordul regiunii (Argeș și Prahova), în timp ce în județele din sudul
regiunii serviciile medicale sunt asigurate de un număr insuficient de cadre medicale. Astfel, în
județele din partea de nord a regiunii își desfășoară activitatea aproximativ 55% din totalul
medicilor înregistrați la nivel regional, în timp ce în județele din sud numărul medicilor este
foarte scăzut.
Asistență socială
În ceea ce privește infrastructura socială, în Regiunea Sud Muntenia funcționează un
număr de 13 cămine pentru persoane vârstnice, numărul mediu lunar de beneficiari fiind de
467 persoane, cei mai mulți dintre aceștia regăsindu-se în jud. Ialomița (246 beneficiari), urmat
de județele Călărași (83 beneficiari), Dâmbovița (64 beneficiari), Giurgiu (50 beneficiari) și
Teleorman (24 beneficiari), iar ultimul loc este ocupat de jud. Argeș și Prahova cu nici un
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beneficiar datorită inexistenței căminelor pentru persoane vârstnice.
Regiunea Sud Muntenia numără 11.372 asistenți personali pentru persoane cu handicap
grav, reprezentând 14,66% din total la nivel național.
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Rețeaua de canalizare
La nivelul anului 2011, doar 96 dintre cele 567 de unități administrativ – teritoriale
(16.9%) din Regiunea Sud Muntenia dispuneau de rețea de canalizare, dintre care 44 din
mediul urban (91,7% din total orașe) și 52 din mediul rural (10% din total comune). Cele mai
multe localități conectate la rețeaua de canalizare se regăsesc în jud. Prahova (36), iar cele
mai puține în jud. Giurgiu (3). Lungimea conductelor de canalizare din Regiunea Sud Muntenia
era, în anul 2011, de 2.386,1 km, respectiv 10,31% din totalul celei existente la nivel național.
Rețeaua de gaze naturale
În anul 2011, numărul localităților în care se distribuiau gaze naturale era de 158,
atingând o pondere de 27,87% depășind astfel ponderea înregistrată la nivel național de
27,57%.
În mediul urban, distribuția gazelor naturale era prezentă în 91,67% localități, deficitare
fiind jud. Călărași cu o pondere de 80% a localităților în care se distribuiau gaze naturale,
Ialomița cu o pondere de 71,43%, respectiv Prahova cu 92,86%.
Spre deosebire de mediul urban, în mediul rural, în anul 2011, doar 21,97% dintre
localități beneficiau de acest serviciu, valori peste media națională (22,20%) regăsindu-se doar
în județele din nordul regiunii: Argeș cu 28,42%, Dâmbovița cu 48,78% și Prahova cu 42,22%.
Agricultură
Sector important al economiei regionale, agricultura este prezentă în toate judeţele
regiunii, ponderea cea mai mare fiind deţinută de cele 4 judeţe din sudul acesteia (Ialomiţa,
Calărași, Giurgiu și Teleorman).
Suprafaţa agricolă de 2.449 mii ha reprezentând 71,1% din suprafaţa totală a regiunii și
16,5% din suprafaţa totală a ţării, determină pe de o parte caracterul agrar și potenţialul agricol
ridicat al acesteia, iar pe de altă parte poziţionarea pe primul loc în cadrul celor 8 regiuni de
dezvoltare.
Producţia vegetală are un rol important, fiind orientată în special spre cultura cerealelor
pentru boabe, a plantelor uleioase, a plantelor de nutreţ și a legumelor. În prezent, suprafaţa
agricolă a regiunii aparţine în proporţie de 96,1% sectorului privat, contribuţia acestuia la
valoarea producţiei agricole fiind de 17,76%. Condiţiile pedo-climatice, costurile necesare
nivelul și variaţia productivităţii la majoritatea culturilor agricole vegetale.
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pregătirii și întreţinerii culturilor au constituit factorii care în perioada 1995-2001 au influenţat
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Atracții turistice
Valorificarea atracțiilor turistice din Regiunea Sud Muntenia, creează oportunități și
creștere economică regională și locală, iar investițiile în turism și cultură vor permite regiunii să
folosească avantajele potențialului său turistic și a patrimoniului cultural, pentru a-și îmbunătății
avantajele competitive în sectoare cu valoare adaugată mare și conținut calitativ și cognitiv
ridicat, atât pe piețe tradiționale, cât și pe cele în formare.
Parcuri naturale naționale și regionale
Regiunea Sud Muntenia deține în patrimoniul său 3 parcuri naționale și naturale din
totalul de 13 de pe toată suprafața României. În categoria parcurilor naționale se încadrează
Parcul Național Piatra Craiului ce se află pe teritoriile județelor Argeș din Regiunea Sud
Muntenia și Brașov din Regiunea Centru. Parcul este arie protejată de interes național ce are
drept scop protecția și conservarea elementelor naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico
- geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic sau de altă natură, oferind
posibilitatea vizitării în scopuri șțiintifice, educative, recreative și turistice.
Parcul Natural Bucegi se împarte pe trei teritorii administrative, două situate în Regiunea
Sud Muntenia (județele Prahova și Dâmbovița) și unul situat în Regiunea Centru, în județul
Brașov. Astfel, suprafața totală a Parcului Natural Bucegi, este de 32.496,8 ha, din care
sectorului dâmbovițean îi revine o suprafața de 16.634,5 ha. Parcul Natural Bucegi a fost creat
odată cu promovarea și dezvoltarea turismului, ca măsură de prevenire a procesului de
exploatare irațională a resurselor naturale și distrugere a diversității biologice. Acesta cuprinde
o mare diversitate biologică, geologică, geomorfologică, inclusiv carstul care prezintă o
importanță deosebită prin frumusețea peisajului și prin interesul științific.
Parcul Natural Comana din județul Giurgiu, cu o suprafață de 24.963 ha, reprezintă unul
dintre cele 4 situri Ramsar ale României, în cadrul căruia se desfășoară turismul controlat în
conformitate cu activitățile permise din zona de conservare specială.
Rezervații naturale
În Regiunea Sud Muntenia, în anul 2011 se înregistrau un număr de 68 de rezervații
naturale, dintre care 31 în județul Argeș, acoperind circa 46% din suprafața regiunii. La cealaltă
extremă se găsește județul Ialomița care nu deține decât 3 rezervații naturale pe întreg teritoriul
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Detalierea situației pentru fiecare județ în parte este reprezentativă pentru determinarea
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modului în care s-au conservat aceste rezervații pentru fiecare formă de relief. Ariile protejate
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din județul Argeș însumează 31 de rezervații naturale. Dintre acestea cele mai multe se găsesc
în Munții Făgăraș - 14 zone naturale, fiind în cea mai mare parte reprezentate de lacuri, un
număr de 11 din totalul de 14 al județului. Printre rezervațiile naturale se mai numără 6 peșteri,
dintre care 5 situate în Parcul Național Piatra Craiului, 3 zone carstice și câte o zona din cele
de granit, calcar, aven, loc fosilier, rezervație și gol alpin.
Rezervațiile naturale din județul Călărași adună 3 ostroave, ce fac parte din cele 8
ostroave protejate ale Dunării, o pădure acoperită cu vegetație forestieră și un iezer, rezervație
avifaunistică ce se află în Lunca Dunării și se împarte în terenuri agricole, cea mai mare parte
(2.347 ha) și luciu de apa (530 ha).
Parcul Natural Bucegi de pe teritoriul județului Dâmbovița asigură 9 rezervații naturale
din cele 12 ale județului și se găsesc sub formă de peșteri, plaiuri, chei, o mlaștină și o vale.
Alte trei arii naturale protejate de acest tip sunt Plaiul Domnesc de pe teritoriul comunei
Moroeni, Izvoarele de la Corbii Ciungi în comuna Corbii Mari și una dintre poienile cu narcise
ale României din Vișina și Petrești. Județul Dâmbovița ocupă a doua poziție din regiune, după
Argeș, având ca și criteriu numărul rezervațiilor naturale.
Pădurile Manafu, Oloaga - Grădinari, Padina Tătarului, rezervația Teșila, ce are ca scop
protejarea bujorului românesc și Rezervația Naturală Cama – Dinu - Păsărica, care reprezintă
un eșantion tipic de luncă inundabilă, sunt cele 5 arii naturale protejate ale județului Giurgiu.
Cele mai puține rezervații din Regiunea Sud Muntenia aparțin județului Ialomița, astfel
că în acest teritoriu, două lacuri și două păduri sunt încadrate la acest tip de arii protejate.
În judetul Prahova, Muntele de Sare Slănic, una dintre cele 6 rezervații naturale, are și
calitate de monument al naturii, iar alte 4, Abruptul Prahovean, Locul fosilier Plaiul Hoților,
Munții Colții lui Barbeș, Arinișul de la Sinaia aparțin Parcului Natural Bucegi. Acestor rezervații
naturale li se adaugă și Tigăile Mari din Ciucaș, un ansamblu de forme de relief cu caracter
ruiniform și stâncos.
Lacul Suhaia, pădurile Troianu și Pojorâtele, ostrovul Gâsca, cu o suprafață de 58 ha și
ostrovul Mare cu o suprafață aproape triplă de 140 ha, sunt cele 5 rezervații naturale din județul
Teleorman. Aria protejată Lacul Suhaia, aflată pe teritoriul administrativ al comunei cu același
nume, reprezintă o zonă din Lunca Dunării, cu luciu de apă, pajiști, turbării și mlaștini și
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constituie o zonă cu mare potențial turistic – turism de agrement, vânătoare și pescuit. Pădurea
Troianu a fost declarată rezervație naturală, pentru protejarea bujorului românesc, iar pădurea
Pojorâtele pentru protejarea arboretului natural cu vârste de până la 120 de ani.
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Monumente ale naturii
Monumentele naturii sunt acele zone cu elemente naturale valoroase și o deosebită
semnificație ecologică, științifică sau peisagistică, considerate bunuri naționale, ocrotite prin
lege și conservate pentru posteritate.
Conform datelor înregistrate în Raportul din 2011 privind starea mediului, în Regiunea
Sud Muntenia, s-au conservat 18 astfel de formațiuni de elemente naturale, în doar 3 județe și
anume: Ialomița, Giurgiu și Teleorman.
În județul Ialomița, pădurea de stejari seculari Alexeni reprezintă unul dintre cele mai
bine conservate monumente ale naturii din județ. Toate cele 9 exemplare încadrate în categoria
de monumente ale naturii din județul Ialomița fac parte din familia arborelui și sunt întâlnite sub
diferite specii de stejar brumăriu, arbore de lalele, platan secular, salcâm japonez, stejar secular
sau arborele Ginkgo biloba, cea mai batrână specie de arbore de pe planetă. În comuna
Bulbucata se află singurul monument al naturii din județul Giurgiu, reprezentat de stejarul
secular “Muma Pădurii”, cu o circumferință de 8,30 m și o vârstă de peste 600 de ani.
Monumentele naturale valoroase din județul Teleorman însumează 8 arbori cu înălțimi
de peste 17 m până la 25 m, reprezentați de 4 stejari, 3 salcâmi japonezi și un castan porcesc.
Etnografie
În Regiunea Sud Muntenia se remarcă păstrarea portului şi obiceiurilor populare în zona
de munte a judeţelor Argeş şi Dâmboviţa în unele localităţi ca: Dragoslavele (arhitectură
populară musceleană), Lereşti (ţesături populare), Muşăteşti (centru de ceramică roşie),
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Tătărani (cu porţi monumentale), Runcu, Odobeşti etc.
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CAPITOLUL III
PREZENTAREA JUDEŢULUI IALOMIȚA
Județul Ialomița se află în partea de sud - est a țării, în Câmpia Bărăganului, diviziune
estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiței și la interferența unor vechi și
importante drumuri comerciale, prin care capitala țării este legată cu Moldova și cu litoralul Mării
Negre.

Judeţul Ialomița se întinde pe o suprafaţă de 445.289 ha din care:
- suprafața agricolă – 373.690 ha (83,92);
- păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră - 25.855 (5,8%);
- terenuri sub ape - 19.360 (4,27%);
- terenuri cu altă destinație: drumuri și construcții - 19.352 (4,4%);
- terenuri neproductive – 6.852 ha (1,6%).
Modul de folosință a suprafeței agricole este următorul:
- teren arabil - 348.767 (93,33% din totalul suprafeței agricole);
- pășuni și fânețe – 18.230 (4,87%);
- livezi – 386 ha (0,1%);
- vii și pepiniere viticole (1,68%).
În județul Ialomița 204.293 ha sunt amenajate pentru irigat (54,67% din supafața arabilă),
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iar 182.527 ha pentru desecare (41% din suprafața totală).
Componenţa administrativă a judeţului Ialomița cuprinde:
● 3 municipii: Slobozia – reședința județului, Urziceni și Fetești;
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● 4 oraşe: Țăndărei, Amara, Căzănești, Fierbinți-Tîrg;
● 59 de comune
● 121 de sate
Vecinii județului Ialomița sunt:
► la Nord – județele Brăila și Buzău;
► la Nord –Vest – județul Prahova;
► la Vest – județul Ilfov;
► la Sud – județul Călărași;
► la Est – județul Constanța.
Istoric
Descoperirile arheologice atestă că acest teritoriu este locuit continuu încă din paleolitic,
uneltele şi obiectele găsite la Stelnica, Borduşani, Săveni si Dridu demonstrând acest lucru.
Urme materiale specifice culturii neolitice s-au găsit în 15 localităţi ialomiţene. Epoca bronzului
arată că purtătorii acestei culturi, care au trăit pe teritoriul actual al judeţului lalomiţa, practicau
agricultura, olăritul, prelucrarea pietrei şi cromului, aveau legături semnificative, inclusiv
culturale, cu lumea heladică si miceniană. Mai târziu, prezenţa sciţilor este dovedită de
descoperirile făcute la Hagieni si Ograda. Populaţia geto - dacă, superioară numeric şi cultural,
i-a anihilat. Triburile geto - dace din această zonă au avut legături strânse cu tracii din dreapta
Dunării, cu grecii, dar mai ales cu cetăţile de pe malul Mării Negre: Histria, Calatis, Tomis.
Cercetările arheologice efectuate în lalomiţa au pus în evidenţă existenta a 48 de aşezări
getice, situate pe principalele cursuri de ape curgătoare: lalomiţa, Braţul Borcea şi Prahova,
precum și în jurul lacurilor Dridu, Fundata, Amara şi Strachina.
Ca unitate administrativ - teritorială, județul Ialomița este menționat în anul 1470, când
era condus de un pârcălab din Orașul de Floci.
Reperele istoriei administrației județului Ialomița se pot sintetiza astfel:
1470 – 1831 – Ispravnicatul Județului Ialomița, cu prima capitală la Orașul de Floci, condus de
un ispravnic ce avea în subordine zapcii de plasa, capitanii de margine, funcționarii isprăvniciei
și judecătorii. La începutul secolului al XVIII-lea, capitala județului a fost mutată la Urziceni.
1833 – 1863 – Ocârmuirea Județului Ialomița, cu capitala la Urziceni până în anul 1833 și apoi
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la Călărași. Conducerea administrativă era asigurată de un ocârmuitor, un sameș și un ajutor
de sameș, 2 secretari, registrator și polițaiul capitalei de județ. În perioada 1848- 1851
denumirea de ocârmuitor este înlocuită cu cea de administrator de județ.
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1864 – 1949 – Prefectura Judetului Ialomita, aparută ca urmare a Legii organizării administrativ
- teritoriale a țării din aprilie 1864, dată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Instituția era
condusă de un prefect și avea un aparat de lucru format din: directorul prefecturii, biroul
administrativ, serviciul tehnic si serviciul sanitar în perioada 1864-1940, și din cabinetul
prefecturii, serviciul administrativ, serviciul financiar și serviciul tehnic în perioada1940-1949.
1949 - 1952– Comitetul Provizoriu și Sfatul Popular al Regiunii Ialomița, conduse de un
președinte.
septembrie 1952 - februarie1968 – județul este desființat și înglobat regiunilor București,
Ploiești, Constanța.
februarie 1968 - decembrie 1989 – Consiliul Popular al Județului Ialomița, condus de
Comitetul executiv și de un președinte, un prim - vicepreședinte, vicepreședinți și de un
secretar. Aparatul de lucru era format din secții, servicii și birouri. Reședința județului a fost
stabilită la Slobozia.
decembrie 1989 – martie 1990 – Primăria Județului Ialomița, condusă de un primar, viceprimar
și secretar. Aparatul de specialitate era format din direcții, servicii, birouri și compartimente.
martie 1990 - aprilie 1992 – Prefectura Județului Ialomița, condusă de un prefect și 2
subprefecți, numiți de Guvernul României.
aprilie 1992 - pâna în prezent – Consiliul Județean Ialomița, condus de un președinte și doi
vicepreședinți, aleși de către consilieri județeni din rândul acestora. Consilierii județeni sunt
aleși de cetățenii cu drept de vot din județul Ialomița.
Relief
Relieful județului Ialomița poartă amprenta situării sale în diviziunea estică a Câmpiei
Române - Bărăganul, fiind dominat de câmpuri tabulare întinse și lunci. Circa 65% din suprafața
județului aparține Câmpiei Bărăganului, 15% Luncii Dunării, 9% Câmpiei Vlăsiei și 11% luncii
Ialomiței și câmpiei de divagare Argeș - Buzău.
Din punct de vedere geologic, zona Ialomiței este un bazin de sedimentare maritimă,
lacustră.
Altitudinal, relieful în județ se desfășoară în trepte de la nord la sud și de la vest spre est.
Zona cea mai înaltă - 91 m se află pe Platoul Hagienilor, lângă satul Platonești, ei alăturânduincintei îndiguite a Brațului Borcea.
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i-se Piscul Crăsani - 81 m și Câmpul Grindu - 71 m. Altitudinea minimă este de 8m, în nordul
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Hidrografie
Rețeaua hidrografică a județului Ialomița cuprinde:
- ape curgătoare: Dunărea veche (75 km.), Brațul Borcea (48 km.), Ialomița (175 km.), Prahova
(30 km.), Cricovu Sărat, Livezile (7 km.), Bisericii (10 km.);
- limane fluviatile: Strachina (5,75 km2), Fundata (3,91 km2), Iezerul (2,16 km2), Șcheauca
(1,07 km2), Cotorca (0,72 km2), Jilavele (0,59 km2), Sărățuica (0,52 km2), Comana (0,43 km2),
Maia (0,29 km2), Rogozu (0,26 km2), Ratca, Murgeanca, Valea Ciorii, Cătrunești, Hagiești, și
altele;
- lacuri de luncă: Piersica, Bentu, Bataluri, Marsilieni, Bărbătescu;
- lacuri de albie: Amara (1,68 km2);
- lacuri artificiale: Dridu (9,69 km2).
Rețeaua hidrologică este formată din ape freatice potabile, aflate la adâncimi de 2 – 7 m
în lunci și 5 - 30 m în cea mai mare parte a județului. Au fost identificate resurse de apă termală
în zonele Amara și Giurgeni, cu o temperatură de 4000 C.
Clima
Clima județului Ialomița este temperat - continentală caracterizându-se prin veri foarte
calde și ierni foarte reci, printr-o amplitudine termică anuală, diurnă relativ mare și prin
precipitații în cantități reduse. Durata medie anuală de strălucire a soarelui este cuprinsă între
21.00 și 23.00 ore, numărul anual de zile cu cer senin este de 110; cu cer noros de 123, iar cu
cer acoperit 130 de zile.
Temperatura medie anuală a aerului crește de la Nord-Vest (10,40 C la Armășești), către
Sud - Est (11,10 C la Fetești). Minima absolută a ajuns până la - 32,50C la Armășești (25
ian.1942), iar maxima absolută până la +440 C la Amara (august 1951), fapt ce determină o
amplitudine termică maximă de 76,50C.
Precipitațiile atmosferice, variază între 400 și 520 mm/an, cele mai mici fiind repartizate
în Lunca Dunării, iar cele mai mari fiind în restul județului. Vânturile au ca direcții dominante
nord-est, nord, sud-vest și sud, dominante fiind crivățul, austrul, băltărețul și suhoveiul.
Umezeala relativă a cerului variază între 74 și 76%. Dintre fenomenele climatice
caracteristice se remarcă înghețul, bruma și viscolul, în perioada rece, seceta, roua și grindina,
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în perioadele calde ale anului.
Resurse naturale
Solurile județului Ialomița sunt cernoziomuri (193.000 ha.), cambice (25.000 ha) și brun
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- roșcat (1.000 ha), solurile aluviale (36.000 ha.) și solurile sărăturate - solonceacuri și
solonețuri (800 ha) și altele. Majoritatea solurilor sunt favorabile agriculturii constituind una
dintre bogățiile județului Ialomița.
Resursele subsolului județului Ialomița sunt reprezentate de:
- petrol și gaze naturale în perimetrul Urziceni – Colilia - Grindu;
- loessul cu o textură foarte fină - Urziceni, Țăndărei, Slobozia, Manasia;
- nisipul, în zona Hagieni și albia râurilor;
- nămolul terapeutic sapropelic la Amara și Fundata;
- izvoare sulfuroase la Ciulnița, Perieți, Amara, Valea Ciorii;
- izvoare termale - Giurgeni, Amara.
Vegetație și faună
Vegetația județului Ialomița are caracter de stepă. Pe 65% din suprafața se întâlnesc
următoarele tipuri:
• stepă primară la Cocora, Sălcioara, Movila, formată din graminee lipsite de valoare furajeră;
• silvostepă, în sud - vestul județului, cu păduri mari la Groasa, Odaia Călugărului, Sinești,
Deleanca, Morăreanca, unde se înregistrează arborele de stejar pufos și brumăriu, cer, gârniță,
salcâm;
• stepă, cu arbori și arboret de pădure, regăsiți în pădurile de la Redea (com. Ion Roată),
Cornatele (com. Cosâmbești), Beslești - Popești (com. Sudiți), Ciunga (com. Movila) și care
cuprind frasinul, părul și mărul pădureț, ulmul, jugastrul, păducelul, porumbarul, lemnul câinesc,
măceșul, cornul, sângerul;
• luncă: stuf, papură, rogoz, salcie, plop, stejar în Lunca Ialomiței (Bărcănești, Speteni, Alexeni,
Slobozia, Bueasca, Andrășești) și în Lunca Dunării (Bordușani, Săltava, Balaban);
• lacustră - orzoaica de baltă, brădișul, lintița, coada calului, limba broaștei, săgeata apei, cucuta
de apă, piciorul cocorului;
• alte tipuri: urzica, troscot, pălămida, mohor, mușețel, coada șoricelului, păpădie,
ceapa ciorii, ghiocel, brebenel etc.
Fauna existentă în județul Ialomița se poate clasifica astfel:
• animale de stepă și de pădure: popândăul, hârciog, orbete, șoarecele de câmp, dihor de
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mistrețul, vulpea, șoarecele de pădure, viezurele, iar dintre reptile menționăm: șarpele rău,
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stepă, iepure de câmp, prepeliță, potârniche, șoarecele de câmp, nevăstuica, căpriorul,
șopârla de stepă, șopârla de câmp. S-au mai semnalat: bizamul, câinele enot, vrabia spaniolă.
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Până în 1940 (în vestul județului) și 1967 (în estul său) a existat dropia, azi dispărută, la
fel și spurcaciul dispărut după 1945.
• păsări: prigoria, fluierarul, dumbrăveanca, ciocârlia, cioara, vrabia, graurul, turturica,
guguștiucul, fazanul colorizat, prepelița, potârnichea, vrabia, sitarul, lișița, rața sălbatică, șoimul
dunărean etc.
• ihtiofauna este alcătuită din: biban, plătică, crap, caracudă, babușcă, știucă, somn, nisetru,
morun etc.
O parte importantă din fauna județului Ialomița este de valoare și interes cinegetic,
constituind o resursă pentru dezvoltare locală durabilă.
Fond funciar
Patrimoniul funciar al judeţului Ialomița se prezintă astfel:
-

Suprafaţa totală: 445.289 ha.

-

Suprafaţa agricolă: 374.812 ha din care, pe categorii de folosinţă:
a. Arabilă: 352.049 ha;
b. Păşuni: 18.568 ha;
c. Vii: 3.947 ha;
d. Livezi: 248 ha.
Demografie
Conform datelor finale ale recensământului populației efectuat în anul 2011, judetul

Ialomița a înregistrat o populație de 274.148 locuitori, din care 134.647 populație de sex
masculin și 139.501 populație de sex feminin.
Populația pe grupe de vârstă:
-

Total: 285.733.

-

Pe grupe de vârstă:
a. 0 - 14 ani: 46.914;
b. 15 - 59 ani: 176.612;
c. 60 ani şi peste: 62.207.
Repere economice şi ocuparea forţei de muncă
Economia județului Ialomița reflectă caracteristica resurselor de care dispune, pe
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Industria județului Ialomița are ca principale ramuri: producerea îngrășămintelor chimice,
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suportul producției agricole dezvoltându-se, în special, industria alimentară.
a zahărului, a uleiurilor comestibile, preparatelor din carne și a conservelor de legume, fructe
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și carne, laptelui și produselor lactate, pâine și produse de panificație, în industria confecțiilor,
tricotajelor și materialelor de construcții, producerea de aparate electronice, mobilă și
prelucrarea lemnului, producerea alcoolului și a băuturilor alcoolice, lacuri și vopseluri,
producție tipografică etc.
Agricultura în județul Ialomița este reprezentată de un sector preponderent privat care
deține, ca urmare a aplicării legilor fondului funciar, peste 331.000 ha, adică 95% din suprafața
agricolă a județului.
Județul Ialomița produce anual, în medie, aproape 900.000 to cereale, 140.000 to plante
tehnice, 90.000 to legume etc.
Dispunând de o largă bază cerealieră și furajeră județul Ialomița are condiții și pentru
creșterea animalelor, efectivele însumând aproximativ 46 mii capete bovine, 140 mii capete
porcine, 125 mii capete ovine și caprine, 20 mii capete cabaline, 2,4 milioane păsări și altele.
Comerțul este preponderent în activitatea agenților economici privați din județ și el
cuprinde întreaga gamă de produse: industriale, alimentare, nealimentare, comercializate
engros sau en-detail.
Serviciile prestate în județul Ialomița au crescut ca pondere, s-au diversificat ca domenii
și au atras forță de muncă disponibilă. Principalele servicii aferente consumatorilor se referă la:
hoteluri și restaurante, transporturi, intermedieri financiare, închirieri de bunuri mobile și
imobile, asistență medicală, servicii informatice, servicii personale sau pentru întreprinderi,
activități recreative etc.
Sfera serviciilor publice este asigurată în județul Ialomița de societăți comerciale și
companii /societăți naționale care prestează servicii de interes general.
Sănătate
Activitatea de ocrotire a sănătății populației din județul Ialomița se desfășoară în 3 spitale
cu 789 de paturi, precum și Serviciul județean de Ambulanță și Centrul de Transfuzii Ialomița.
Învăţământ
Începând din anul şcolar 2004-2005 populaţia şcolară din judeţul Ialomiţa înregistrează
un trend descrescător, tendinţă ce se înregistrează şi la nivelul regiunii Sud Muntenia.
Reţeaua de învăţământ din judeţul Ialomiţa cuprinde 28 unităţi preşcolare, 99 şcoli
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sanitară, o şcoală specială şi 4 cluburi ale elevilor din centrele urbane. În total, în judeţ sunt
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primare şi gimnaziale, 17 licee şi grupuri şcolare, 13 şcoli de arte şi meserii, o şcoală postliceală
167 de unităţi şcolare, din care 122 de unităţi cu personalitate juridică, restul de 45 fiind
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arondate la cele cu personalitate juridică. Din punct de vedere al repartizării pe medii de
rezidenţă, 37,12% sunt în mediul urban şi 62,87% în mediul rural.
Caracterizată printr-o diversitate de repartizare geografică redusă, structura unităţilor de
învăţământ din cadrul regiunii asigură un grad bun de acoperire a nevoilor de pregătire primară.
Este de remarcat faptul că în mediul rural se află cele mai multe şcoli cu clasele I-VIII, şcoli de
arte şi meserii şi nu există grădiniţe cu program prelungit.
Dacă reţeaua şcolilor primare şi gimnaziale acoperă într-un grad suficient nevoile
educaţionale, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre învăţământul liceal a cărui structură
educaţională este orientată pe următoarele profiluri: teoretic (5 licee), tehnologic (9 licee) şi
vocaţional (3 licee), acoperind parţial nevoile pieţei muncii. Profilul tehnologic cuprinde 5 licee
cu profil tehnic, 2 licee cu profil agricol şi 1 liceu economic. Profilul vocaţional cuprinde 1 liceu
de artă, 1 liceu pedagogic şi 1 liceu teologic. Din numărul total al liceelor, 16 se află în mediul
urban şi unul singur în mediu rural.
Învăţământul superior este prezent în judeţ prin filialele unor universităţi de renume:
Academia de Studii Economice Bucureşti în oraşul Amara cu Facultatea de Comerţ, Turism şi
Finanţe Bănci, în sistem de învăţământ deschis la distanţă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Economice din cadrul Universităţii Gheorghe Cristea Bucureşti şi Colegiul de Institutori din
cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, care funcţionează în Municipiul Slobozia.
În domeniul sportului, există un club sportiv la Slobozia şi peste 180 asociaţii sportive în
întreg judeţul. Sporturile practicate sunt: atletism, handbal, tenis de masă şi câmp, scrimă, box,
turism, fotbal, lupte libere şi greco-romane.
În ciuda unui progres semnificativ (dublarea în ultimul an a numărului de şcoli autorizate
ca furnizori de formare pentru adulţi), implicarea şcolilor din domeniul învăţământului
profesional şi tehnic în formarea profesională adulţilor nu reflectă potenţialul acestora.Trebuie
menţionat că România înregistrează cea mai scăzută rată de participare în formarea continuă
a populaţiei adulte (1,3% în 2006, conform Eurostat, faţă de 9,6% media UE-27 şi 11,1% media
UE-15).
În ceea ce priveşte educaţia adulţilor în judeţul Ialomiţa, în judeţ există o singură şcoală
acreditată de CNFPA (Grupul Şcolar Agricol Urziceni) ca furnizor de formare profesională
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programe vizând 2 calificări, cu un număr total de 140 de participanţi. În acelaşi an, la nivelul
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pentru adulţi care, conform ultimelor date disponibile, a derulat în anul 2006 un număr de 5
judeţului s-au derulat 3 programe de tip “A doua şansă”, cu profesionalizare, în şcoli din
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 A COMUNEI GIURGENI, JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI

Municipiul Feteşti şi comunele Borduşani şi Bărcăneşti, fiind şcolarizaţi un număr de 45 de
participanţi.
Unităţi cu activităţi educative extra şcolare:
1. Palatul Copiilor şi Elevilor Slobozia
În cadrul acestei instituţii îşi desfăşoară activitate un număr de 1080 de elevi înscrişi la
cercuri de agrobiologie, matematică aplicată în informatică, chimie experimentală, arte plastice,
atelier fantezie, carting, electronică, navomodele, automodele, gimnastică şi dans.
2. Clubul Elevilor şi Preşcolarilor Feteşti
În cadrul acestei instituţii îşi desfăşoară activitate un număr de 1200 de elevi înscrişi la
cercuri de teatru, ecologie, machete/construcţii, orchestră populară, pictură/desen, carting,
electronică, navomodele.
3. Clubul Elevilor şi Preşcolarilor Urziceni
În cadrul acestei instituţii îşi desfăşoară activitate un număr de 600 de elevi înscrişi la cercuri
de ecologie, dans modern, informatică, arte plastice, electronică.
Turismul
Turismul în județul Ialomița are următoarele componente: turism balnear, agroturism, turism
cultural și turism pentru vânătoare și pescuit.
Baza turistică a județului Ialomița însumează o capacitate de cazare de peste 6.000
locuri, din care aproape 3.000 de locuri în hoteluri (Select, Paradis, Columbia din Slobozia,
Compet și Miorița din Fetești, Turist din Țăndărei), peste 600 locuri în vile și la motelurile Sinești,
Malu și Perla din Amara, 2.430 locuri în unitățile de tratament balnear din Amara și 300 locuri
în vilele Taberei școlare din Amara.
Valorificarea turistică a zonei a pornit de la caracteristicile peisajelor sale geografice,
legate îndeosebi de rețeaua hidrografică, cu salba de lacuri și limane fluviatile, dar și la poziția
de „tranzit” a județului Ialomița spre litoralul românesc al Mării Negre.
Cel mai important obiectiv turistic al județului este stațiunea balneoclimaterică AMARA,
situată la 7 km de Slobozia și 126 km de București, vestită prin nămolul sapropelic și apele
minerale sulfatate, clorurale și bromurate folosite în tratamentul bolilor reumatismale cronice,
ale sistemului nervos periferic, în afecțiuni posttraumatice ale aparatului locomotor și în boli
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ginecologice.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 A COMUNEI GIURGENI, JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI

Elemente de patrimoniu
Monumente și ansambluri arhitecturale și de artă plastică:
-Mănăstirea „Sf. Voievozi” sec. XVII - XIX, Biserica „Sf. Voievozi” - zidul din incintă (ruine);
-Școala Agricolă „Iordache Zossima” (1887);
-Ansamblul conacului și cavoului familiei Zappa - 1857 - Primăria Ion Roată;
-Conacul Bolomey (1898) - Primăria Cosîmbești;
-Schitul Balaciu Piteșteanu (1821- 1841) - Mănăstirea Balaciu;
-Podurile dintre Fetești și Cernavodă (1890 - 1895) - inginer Saligny Anghel;
-Conacul Marghiloman (1869 - 1874);
-Conacul Bizu Cantacuzino (jumătatea sec XIX);
-Cavoul lui Barbu Catargiu, sat Malu, comuna Sf. Gheorghe;
-Conacul Hagianoff (1899), comuna Manasia;
-Casa memorială Ionel Perlea, sat Ograda, comuna Bucu;
-Monumentul și Cimitirul Eroilor în municipiul Slobozia;
-Bustul lui Matei Basarab (1932), municipiul Slobozia.
a) Aria Lacului Fundata cu o suprafață de 391 ha;
b) Aria Lacului Amara cu o suprafață de 162 ha;
c) Aria Lacului Natural Strachina cu o suprafață totală- 1000 ha;
d) Aria lacurilor naturale: Bentu Mic (19,87 ha), Bentu Mic Cotoi (18,30 ha) și Bentu Mare (92,33
ha);
e) Situl arheologic Popina Bordușani – 1,62 ha, care conservă resturi de cultură materială și
spirituală geto-dacică, pe o grosime de 12 m.
f) „Pădurea de Stejari Seculari – Canton Hățiș”, amplasată în localitatea Stelnica, care are o
suprafață de 6,4 ha și unde aproape 90% din arbori sunt din specia Stejarul Brumăriu cu vârsta
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de circa 300 ani.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 A COMUNEI GIURGENI, JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI

CAPITOLUL IV
PREZENTAREA COMUNEI GIURGENI
4.1 Prezentarea generală a comunei Giurgeni
Așezare
Comuna se întinde pe mare parte din extremitatea estică a județului, pe malul stâng
al Dunării, pe teritoriul ei brațul Borcea reunindu-se cu Dunărea. Este străbătută de șoseaua
națională DN2A, care leagă Slobozia de Constanța, aici aflându-se podul rutier peste Dunăre
ce duce spre orașul Hârșova din județul Constanța. Lângă Giurgeni, din acest drum se ramifică
șoseaua națională DN3B care duce spre sud la Fetești, și șoseaua județeană DJ213 care duce
spre nord la Gura Ialomiței.
Comuna Giurgeni este situată în partea nord-estică a județului lalomița. Comuna are în
componența sa un singur sat - Giurgeni, cu o populație de 1514 locuitori și al cărui
amplasament se află Ia o distanță de cca. 43 km est-nord-est de reședința județului
lalomița, municipiul Slobozia. Teritoriul comunei este așezat Ia extremitatea estică a
Bărăganului și a județului lalomița, în apropierea confluenței râului lalomița cu Fluviul
Dunărea. Fluviul formează în SE teritoriului ostrovul Gâsca. Giurgeni este o comună riverană,
așezată în lunca Dunării, în dreptul locului unde brațele Borcea și Cremenea se unesc cu
fluviul Dunărea, curgând pe o albie unică de circa 12 Km, în loc îngust, (750m lățime). Locul
este cunoscut sub denumirea de Vadu l-Oii-Giurgeni, datorită celor două așezări rurale,
poziționate față în față, Giurgeni pe malul stâng al Dunării, iar Vadu l- Oii pe malul drept.
Suprafață
Comuna Giurgeni este situată în Câmpia Română. Suprafața totală a comunei este de
12.797 hectare. lntravilanul este de 93.8130 hectare. Extravilanul este de 12703,1870
hectare.
Fondul funciar este format din:
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-

-

7.348 hectare terenuri agricole din care:
•

7.226 hectare teren arabil;

•

122 hectare pășuni.

5.449 hectare neproductive din care:
•

2.362 hectare păduri;
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•

1.021 hectare acoperite de ape;

•

896 hectare construcții;

•

279 hectare drumur i;

•

891 hectare neproductive.

Vecinătăți
Comuna Giurgeni este așezată la 44°42' latitudine nordică şi 27°52' longitudine
estică, de-a lungul șoselei internaționale, E-15, care unește municipiul București de
Constanța,

prin Urziceni, Slobozia, Țăndărei, Hârșova,

șosea cunoscută

ca

principala arteră rutieră a țării, foarte circulată în sezonul estival. Se mărginește Ia est cu
fluviul Dunărea, Ia nord cu Gura - Calmațui , Berteștii de Jos, Ia vest cu satele Luciu ș i Gura
lalomiței, din compunerea comunei Mihail Kogălniceanu, iar Ia sud, cu drumul județean
Piua Pietrei, Chirana,Vlădeni, având ca reper, "Putul lui Găina".
Locuitori
Populația comunei numără aproximativ 1514 locuitori. Gospodăriile comunei sunt în
număr de 531, iar numărul de locuințe este de 494.
Educație
În comună se regăsesc două grădinițe de copii, o școală generală cu 5 săli de clasă,
laboratoare și 2 ateliere. De asemnea, în comună există o bibliotecă publică și un Biblionet.
Turismul
Obiective turistice ale comunei sunt:
- Sit arheologic de interes naţional "Oraşul de Floci", unde s-a născut marele voievod
Mihai Viteazu;
- Turism şi pescuit sportiv de tip deltă;
- Podul peste fluviul Dunărea "Giurgeni-Vadu Oii";
- "Balta Mică a Brăilei" - sit naţional.
Evenimente locale
În comuna Giurgeni are loc următoarele evenimente:
- Ziua localităţii - 21 mai;
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- "La casa Tudorii" - 13 octombrie;
- Sărbători locale: hora satului;
- Festivaluri: "Floarea de pe Bărăgan";
- "Zărzărica - Zărzarea";
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 A COMUNEI GIURGENI, JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI

- Mini expoziţie cu obiecte decorative în situl arheologic "Oraşul de Floci".
Relieful
Situat în județul lalomița, comuna Giurgeni păstrează caracteristicile reliefului și
poartă amprenta situării în subdiviziunea estică a Câmpiei Române - Bărăganul. Întregul
Bărăgan ialomițean este acoperit cu un strat de loess, efect al evolutiei sale geologice
îndelungate

ca

bazin

de sedimentare maritimă

lacustră.

Din punct

de vedere

geomorfologic, comuna se găsește în zona luncii fluviului Dunărea care, în zona de sud,
se unește cu cea a râului lalomița, ea prezentând un caracter plan, altitudinile medii având
valori de 7-10 m, mai ridicate în zona de sud (10m) ș i mai coborâte spre nord (7 m).
Rețeaua hidrografică
Cea mai mare parte a teritoriului comunei se găsește în bazinul hidrografic (BH) al
fluviului Dunărea (BH de ord. I, cod XIV-1), pe malul stâng al acestuia, partea de sud
situându-se în bazinul hidrografic al râului Ialomița (BH de ord. I, cod Xl-1), unde se află in
zona de confluență a celor două ape curgătoare. Suprafața localității se află în cadrul luncii
Dunării care spre sud se unește cu lunca din cursul inferior al lalomiței. Dunărea constituie
limitele estica și nordică ale teritoriului administrativ al comunei Giurgeni pe o lungime
totală de cca. 10 km. Râul lalomița este prezent doar prin ultimul sector al cursului inferior,
înainte de vărsarea în Dunăre valea sa fiind deviată spre nord. Fluviul Dunărea are un curs
general sud-nord , determinat de zona de subsidență de Ia gura Siretului și de masivul
netezit dobrogean. Panta redusă a albiei și slaba rezistență Ia eroziune a depozitelor din
Bărăgan au dat posibilitate fluviului să se despletească (formând o luncă largă) în două
brațe mari și să depuna aluviunile atât în interiorul, cat și în exteriorul acestora (lunca internă
și lunca externă).
Solurile
Teritoriul comunei Giurgeni este caracterizat prin soluri azonale de luncă. Acestea sunt
sunt cele mai slab dezvoltate și se întâlnesc în luncile Dunării și lalomitei. Ele sunt
reprezentate prin aluviuni și soluri aluviale.
Resurse naturale
Pe teritoriul comunei se află un puț forat cu apă termală, în prezent neexploatat, pânza
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de apă termală întinzându-se pe tot teritoriul comunei.
Clima
Clima județului lalomița este continentală, caracterizându-se printr-o amplitudine
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 A COMUNEI GIURGENI, JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI

termică anuală cu diurna relativ mare și prin cantități reduse de precipitații. Prin așezarea
în partea de sud-est a țării, comuna Giurgeni este supusă influenței maselor de aer estice
- continentale, v·estice - oceanice și sudice - mediteraneene, ceea ce condiționează un climat
de tip continental excesiv.
Vegetație și animale
Teritoriul județului lalomița are caracteristici de stepă și silvostepă, cu o vegetație diversă
geobotanică, adaptată condiț:iilor locale. Multe din speciile arbustive și ierboase prezintă interes
medicinal, mugurii, frunzele, florile și fructele acestora recoltându-se pentru prepararea unor
ceaiuri și în tratamentele medicamentoase. Fauna este similara celei din Delta Dunării, în zonă
aflându-se un important fond de vânătoare al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi lalomița.
Economia
Economia are caracter agrar (secundar piscicol).
Economia județului lalomița, implicit a comunei Giurgeni, reflectă caracteristica
resurselor de care dispune, pe suportul producției agricole dezvoltâdu-se, în special,
industria alimentară. Localizarea în interiorul unei vaste regiuni de câmpie i-a pus amprenta
asupra potențialului economic și a posibilităților de valorificare a resurselor de dezvoltare.
Atributele calitative ale mediului natural - condițiile geo - morfice, climatice, hidrografice au condus Ia specializarea economică a comunei Giurgeni în activități agricole și pescuit.
Facilitățile oferite investitorilor sunt:
- Localitatea dispune de alimentare cu apă potabilă, energie electrică;
- Drumuri comunale asfaltate;
- Fiind în zonă defavorizată se obţin subvenţii suplimentare de la stat.
Posibilitati de practicare a sporturilor
Comuna Giurgeni are amenajată o bază sportivă multifuncțională - stadion.
Puncte de asistență sanitară
În comună există un cabinet medical individual în care își desfășoară activitatea un
medic de familie generalist și o asistentă medicală. Nu există o farmacie umana, procurarea
medicamentelor reprezentând o problemă. Reabilitarea dispensarului din comună și
înființarea unei farmaciisunt proiecte care se doresc a fi implementate în perioada următoare.
acesta necesită modernizare.
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Dispensarul uman existent poate acorda asistență sanitară locuitorilor comunei, însă
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Infrastructura rutieră
Accesul către comuna Giurgeni se realizează prin drumurile naționale DN 2A și DN
3B, în partea de sud-vest este dispus drumul județean DJ213.
Localitatea este legată de reședinta de județ, Slobozia, prin intermediul DN 2A, cale
de circulație modernă asfaltată în întregime. În ceea ce privește ponderea rețelelor de
circulație în teritoriu , în 1990 suprafața acoperită de drumuri era de 168 ha, respectiv
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1,23% din suprafața totală a teritoriului comunei (12.797 ha).
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4.2 Studiul istoric al comunei Giurgeni
Cu toate că nu se cunoaște atestarea documentară a comunei Giurgeni, este de
presupus că locul acesta, vad de trecere al oilor, de la munte la baltă, toamna, și înapoi la
munte, primăvara, a fost locuit din cele mai vechi timpuri, chiar dacă așezările nu s-au constituit
ca o formă economică puternică, demnă de menționat.
În cee ace privște denumirea, nu există niciun document care să precizeze proveniența
denumirii și nici timpul de când se denumește așa. Două ipoteze par a fi plauzibile:
-

Numele comunei ar veni de la Grindul Giurgiului, din Ostrovul Constantin, unde unii
locuitori ai comunei își aveau stânele de oi și în jurul cărora s-au făcut așezări umane.

-

Oierii din regiunea orașului Giurgiu s-au stabilit în apropiere de actuala vatră a comunei,
durându-se așezări stabile și s-a format cu timpul un cătun al Giurgiunarilor, apoi al
Giurgenarilor, așezarea luând în acest mod numele de Giurgeni.
De asemenea, este de presupus că în apropierea puternicei așezări care era "Orașul

de Floci", de la confluența Ialomiței cu Dunărea, să fi existat atât spre nord, cât și spre sud,
așezări stabile, care au constituit hiterlandul unui oraș atât de înfloritor.
Populația: 2272 locuitori în anul 1912, 2461 locuitori în anul 1930, 2609 locuitori în anul
1941, 2750 locuitori în anul 1948, 3431 locuitori în anul 1956, 3204, grupe de vârstă, în 1992
erau 411 locuitori cu varste între 0 și 14 ani, 1031 locuitori cu vârste cuprinse între 15 și 59 ani
și 248 locuitori cu vârsta de 60 de ani sau peste. Dacă în 1992, toți locutorii erau ortodocși, în
1930 în afara acestora mai erau și un romano - catolic, 8 baptisti, un mozaic și 4 mahomedani.
În 1992 toți locuitorii comunei erau români, însă în 1930, în afara acestora erau și 3 ruși, 2
bulgari, un ceh, un evreu, 8 greci, 4 turci și 8 rromi. Numărul clădirilor a scăzut de la 517 (1941)
la 480 (1994). În 1995, sporul natural era nul (0,00%), iar cel migratoriu negativ (- 0,56%).
Din vechime, locuitorii comunei Giurgeni au fost agricultori liberi sau au lucrat pe moșii
boierești.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Ialomița-Balta a județului
Ialomița și avea în compunere satul Giurgeni și cătunele Ostrovu-Constantin și Strâmbu, având
în total o populație de 925 de locuitori. În comună funcționau două școli mixte cu 24 de elevi și
o biserică. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa în aceeași plasă și
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acolo funcționau două școli și o biserică. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna
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comuna Piua Petrii, cu satele Piua Petrii și Brăilița, având o populație de 1528 de locuitori. Și
Giurgeni cu 877 de locuitori în unicul său sat, în plasa Țăndărei a aceluiași județ, și comuna
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Piua Petrii în aceeași plasă și în aceeași componență, cu 1737 de locuitori.
În 1950, comunele Giurgeni și Piua Petrii au trecut în administrarea raionului Fetești din
regiunea Ialomița, apoi (după 1952) din regiunea Constanța și după 1956 din regiunea
București. În 1968, cele două comune au revenit la județul Ialomița, reînființat, iar comuna Piua
Petrii a fost desființată și inclusă în comuna Giurgeni, care avea atunci în compunere satele
Giurgeni, Piua Petrii și Răchitoasa. În urma inundațiilor din 1970, satele Piua Petrii și
Răchitoasa au fost desființate în 1977, după ce locuitorii le-au părăsit.
Pe teritoriul comunei Giurgeni se află situl arheologic de interes național din punctul „la
Mănăstire”, unde se pot găsi urmele Orașului de Floci, așezare urbană medievală dispărută. În
afara acestuia, singurul obiectiv din comună inclus în lista monumentelor istorice din județul
Ialomița ca monument de interes local este tot un sit arheologic: așezarea geto-dacică (secolele
al III-lea–al IV-lea e.n.) din punctul „la Mozacu”.
Situl arheologic medieval ,,Orasul de floci’’ din Giurgeni unde au fost descoperite
locuințe, 3 biserici, 4 necropole, gropi menajere, ceramică, unelte și podoabe.
În cadrul comunei Giurgeni există și 2 așezări, în diferite locații, una ,,La Mozacu’’, din
Epoca geto-dacicaă, încadrată în sec. IV-III p. Chr. și o aşezare urbană, adresa - ,,La
Mănăstire’’ , datată în Epoca medievală, sec. XVI- XVIII.
Viața locuitorilor nu a fost ferită de convulsiile istoriei neamului. Ei au participal la
Războiul de Independență, din 1877, 13 săteni, unul murind pe câmpul de luptă, la Răscoala
din 1907, la Primul Război Mondial, de întregire a neamului din 1916-1918, plecând pe front
162 de locuitori, din care 20 au murit. În al Doilea Război Mondial s-au jertfit 38 de locuitori ai
comunei, în perimetrul acesteia, între 24 și 28 august 1944, militarii români dezarmand trupe
germane, imobilizându-se vasele de transport ale acestora pe Dunăre.
În anul 1970 s-a inaugurat “Podul Soarelui”, cum a fost denumit de Geo Bogza, panglică
de beton ce leagă cele două maluri ale bătrânului fluviu Dunărea.
În Revolutia din Decembrie 1989, comuna Giurgeni și-a adus contribuția la jertfa de
sânge prin moartea lui David Răducan și a lui Stanciulescu P. Vasile. În anul revolutiei 1989,
președinte al Frontului Salvării Naționale din comuna a fost ales domnul Dinu Valere.La
alegerile locale libere și democratice din anul 1992, domnul Dinu Valere a fost ales primar al
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comunei Giurgeni pana in prezent.
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“ORAȘUL DE FLOCI”
În istoria economică și politica a statului medieval Tara Românească, Oraşul de Floci a
fost unica aşezare urbană din estul Câmpiei Romane, în cursul secolelor XIV-XVIII, cu rol de
polarizare a activităţii economice din zonă și cu rol strategic în controlul graniţei de est a țării.
Din cercetarea izvoarelor scrise aflăm că cele mai multe centre urbane ale Țării Româneşti,
aflate în diferite faze de evoluţie, încep să fie menţionate din a doua jumătate a sec. al XIV-lea
și până la mijlocul sec. al XV-lea. Toate acestea se găsesc enumerate în scrisoarea adresată
în anul 1431 de Dan al II-lea, domnul Țării Româneşti, către toate târgurile și vămile țării, între
care sunt menţionaţi şi flocenii. Prima atestare documentară nu constituie însă data de început
a unei aşezări, rurală sau urbană, ci doar importanța ei, mai ales în cadrul relaţiilor comerciale.
Informaţiile documentare și cartografice atestă din vechime existența vadului de trecere a
Dunării în dreptul localităţii Vadu Oii, pentru continuarea drumului comercial ce cobora din
centrul Europei, prin Transilvania, urmând firul văii râului Ialomiţa, spre porturile de la Marea
Neagra. Încă din vremea domniei lui Mircea cel Bătrân, pe lângă acest vad funcţiona o vamă
pentru taxarea produselor vehiculate de negustori si o schela (port) la Dunăre pentru corăbiile
negustorilor care alegeau această cale de transport a mărfurilor. Lângă vadul și vama unde
poposeau negustorii se formează un târg de schimburi de produse, la început periodic, apoi
permanent. În jurul acestui târg se va dezvolta apoi Oraşul de Floci.
În privinţa numelui istoric al oraşului, toponimul Floci provine de la comerţul cu lână
(floccus) practicat atât de oierii din partea locului, cât și de cei din zona montană care veneau
cu turmele la iernat în Balta Ialomiţei. În urma cercetărilor aflăm despre întinderea urmelor
oraşului, prin mijlocul căruia se observa albia părăsită a râului și existența ruinelor a două
biserici din zid. În urma plugului au apărut multe lucruri vechi, cum ar fi armături, arme, pietre,
podoabe de argint, oase umane și altele.
Primele sondaje arheologice au fost efectuate în toamna anului 1961, pentru ca, între
anii 1965-1968, arheologii de la Muzeul Judeţean Ialomiţa să efectueze cercetări de suprafaţă,
în urma cărora au descoperit un material arheologic divers, format din numeroase fragmente
ceramice si, mai ales, un depozit de vase de aramă și două tezaure monetare din sec. XVIXVII. În acelaşi timp, cercetarea a furnizat informaţii despre delimitarea ariei sitului arheologic,
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vatra abandonată a Oraşului de Floci aflându-se pe malul stâng al Ialomiţei, pe ambele părţi
ale drumului DN 2A, la o distanță de 7km vest de comuna Giurgeni.
Ea se întinde pe o suprafaţă de teren cu forme neregulate (grinduri), înconjurate de
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meandrele vechiului curs al Ialomiţei, care trecea prin mijlocul oraşului şi a cărui albie adâncită
se poate observa cu uşurinţă şi în prezent.
Cercetarea informaţiilor documentare furnizează foarte puţine date cu privire la aspectul
acestui oraş, la felul în care erau dispuse locuinţele sau trama stradală, la locul unde se află
centrul comercial al oraşului cu prăvăliile negustorilor și atelierele meşteşugarilor. Se
presupune că trecerea de la un grind pe altul se făcea pe poduri din barne de lemn. Cele mai
vechi urme de locuinţe, ce aparţin secolelor X-XI, au fost descoperite în partea de nord-est a
sitului. Descoperirile arheologice au relevat faptul că majoritatea locuinţelor orăşenilor erau
adaptate condiţiilor de climă, iar tehnica de construcţie la materialele pe care le aveau la
îndemână. Tipul predominant al unei case din sec XV-XVII este cel al unei case de suprafaţă,
cu una sau două încăperi inegale ca dimensiuni, ridicată pe o structură de lemn, cu o suprafaţă
dreptunghiulară, cu pereţii din chirpic si acoperiş din stuf. De regulă în camera mai mare, s-au
găsit resturile de la soclul sobei, uneori decorată cu cahle-placă, sau resturile unei vetre de
cuptor. Mai rare sunt locuinţele construite parţial pe pivniţe dreptunghiulare. Accesul în pivniţă
se făcea printr-un gârlici. În interiorul locuinţelor s-au găsit resturile sobelor decorate cu plăci
ornamentale sau al vetrelor. Deosebit de importantă este descoperirea, cu caractere unicat, a
unei locuinţe de suprafaţă cu fundaţie de piatră. Planul dreptunghiular al locuinţei era este
compartimentat în două încăperi. Prima încăpere avea temelia construită din blocuri
paralelipipedice, iar a doua avea temelia din piatră spartă ăi mortar. Pereţii casei au fost din zid
de cărămidă. Această locuinţă deosebită a fost ridicată în prima jumătate a secolului al XVIlea. În cursul cercetărilor arheologice au fost identificate ateliere pentru prelucrarea oaselor de
animale, în vederea, obţinerii unor unelte mărunte, a plaselor de cuţite si a unor obiecte diferite
pentru vestimentaţie: nasturi de os, catarame, cele legate de prelucrarea metalelor pentru
obţinerea uneltelor necesare agriculturii, prelucrării lemnului și a pietrei, pescuitului, a obiectelor
de uz casnic și vestimentar, precum și a podoabelor din argint sau bronz. Dintre descoperirile
mai importante menţionăm și monumentele religioase, despre care există însă puţine date
documentare. Până în prezent au fost descoperite fundaţiile a trei biserici. Prezența lor în vatra
oraşului reflectă nu numai aspecte legate de viaţa cultural-spirituală și economică a a oraşului,
dar ele completează şi informaţia actuală cu privire la dreptul de ctitorire si la evoluţia arhitecturii
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lea menţionează existența mai multor biserici în vatra oraşului, a mănăstirilor Flămânda, ctitorie

Page

medievale pe teritoriul Tarii Româneşti. Sursele documentare din secolele al XVII-lea și al XVIIIa boierului Hranite Blagosescul ridicată la jumătatea secolului al XVII-lea în marginea oraşului.
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Fiecare biserică era înconjurată de un cimitir. Inventarul funerar, compus în special din monede
și podoabe, marchează, prin cantitatea și varietatea pieselor, caracterul de aşezare urbană
medievală. Tezaurele monetare descoperite, compuse din monede poloneze, lituaniene,
otomane, la cere se adaugă numărul mare al monedelor otomane, ungureşti, germane,
veneţiene, ruseşti, descoperite în locuinţe sau morminte atestă amplitudinea schimburilor
comerciale din acest oraş, produsele finite, dar și procurarea de materii prime, având o strânsă
legătură cu piaţa locală, dar si cu piaţa externă. Inventarul arheologic major este reprezentat,
atât de ceramica de uz, nesmălţuită, de ceramica smălţuita și decorativă, cât și de ceramica de
import din Imperiul Otoman sau din centre renumite din Occident. Asemenea celorlalte oraşe
medievale, Oraşul de Floci, constituit administrativ pe moşie domneasca, era condus de un
judeţ, care avea atribuţii administrative, juridice și fiscale, pe plan local, ajutat de 12 pargari.
Judeţul păstra sigiliul oraşului a cărui emblemă, un pește încadrat în patru stele, sugerează una
din cele mai importante ocupaţii ale flocenilor - pescuitul. În prima jumătate a secolului XVI
cercetarea surselor istorice demonstrează că Oraşul de Floci se înscria în grupa primelor oraşe
ale Țării Româneşti , care participau la schimburile comerciale de pe piaţa Braşovului.
Datorită unor factori politico - economici , Oraşul de Floci a suferit un proces de regres,
astfel încât prima capitală a judeţului istoric Ialomiţa, după sursele istorice, documentare și
izvoarele cartografice, dar și locul naşterii voievodului unificator de țara Mihai Viteazul, unde
mama lui Tudora era negustoreasa, va dispărea până la sfârşitul secolului al XVIII- lea. Vatra
abandonată a acestui oraş acoperă suprafaţa de 76 ha, care constituie suprafaţa actualului sit
arheologic de interes prioritar naţional. Pentru istoria urbanismului medieval în țările romane,
cercetarea arheologică a acestui sit aduce contribuţii majore cu privire la amenajarea teritoriului
urban, la compoziţia planului (spațiile publice și insulele de locuinţe, lotizarea terenului) și
ordonarea ţesutului urban al oraşelor de câmpie. “Oraşul de Floci” se regăseşte între cele 10
obiective arheologice prioritare selectate din România pentru aplicarea programului european:
“Reabilitarea patrimoniului nostru european comun”, fapt ce deschide perspectiva promovării
la nivel european a sitului arheologic, și o dată cu el, a patrimoniului cultural al judeţului Ialomiţa.
Începând cu anul 2007, Consiliul Europei, și Comisia Europeană au iniţiat Proiectul “Plaque”,
prin care sunt amplasate plăci pentru atestarea apartenenței obiectivului istoric la programul
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Printr-un program strategic multianual, valorificarea descoperirilor din situl arheologic
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“Oraşul de Floci” va aduce în atenţia publicului cazul unuia dintre cele mai importante centre
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comerciale ale Tarii Româneşti din secolele XV-XVIII.
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Vestigii descoperite pe şantierul arheologic al Oraşului de Floci
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CAPITOLUL V
ANALIZA EVOLUȚIEI TERITORIULUI

5.1 Analiza datelor statistice
ECONOMIA
Economia comunei Giurgeni are un carater preponderent agrar (secundar piscicol).
Specificul activităților zonei sunt cultivarea cerealelor, la plantelor tehnice și creșterea
animalelor.
Agricultură
Prin potențialul productiv mare al solurilor și resurselor heliotermice bogate ale climatului
local, în arealul comunei Giurgeni se întâlnesc condiții naturale favorabile pentru dezvoltarea
agriculturii. Fondul funciar agricol constituie principala resursă naturală a teritoriului localității,
valorificarea acestuia conducând la dezvoltarea agriculturii ca funcțiune dominantă în profilul
său social - economic.
Din analiza structurii fondului funciar, pe categorii de folosință se constată că din totalul
de 12.797 ha al suprafeței comunei, ponderea cea mai mare o deține terenul agricol arabil
7.226 ha, pădurile ocupă 2.3262 ha, apele ocupă 1.021 ha și pășunile 122 ha.
Din bilanțul teritorial rezultă că 56,46 % din suprafața totală a comunei o reprezintă cea
arabilă.
Fondul funciar este format din:
-

•

7.226 hectare teren arabil;

•

122 hectare pășuni.

5.449 hectare neproductive din care:
•

2.362 hectare păduri;

•

1.021 hectare acoperite de ape;

•

896 hectare construcții;

•

279 hectare drumur i;

•

891 hectare neproductive.
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-

7.348 hectare terenuri agricole din care:
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Grafic privind modul de utilizare a
terenului în comuna Giurgeni
Arabilă
Pășuni
Păduri
Ape
Construcții
Drumuri
Neproductive

Suprafața fondului funciar după modul de folosință
Modul de folosinţă pentru suprafaţa agricolă din anul 2010:
Suprafaţa funciară

Localităţi

GIURGENI

Suprafaţa agricolă

Modul de folosinţa pentru suprafaţa agricola

In
proprietate
privată

Păşuni

Total

In proprietate
privată

Arabil

Total

Vii si
pepiniere
viticole

Livezi si
pepiniere
pomicole

ha

ha

Ha

ha

ha

ha

ha

ha

12797

2566

7348

2369

7226

122

-

-

(sursa: Direcția Județeană de Statistică, Ialomița)
Modul de folosinţă pentru suprafaţa agricolă din anul 2011:
Suprafaţa funciară
In
proprietate
privată

Suprafaţa agricolă

Total

In proprietate
privată

Modul de folosinţa pentru suprafaţa agricola
Arabil

Păşuni

Vii si
pepiniere
viticole

Livezi si
pepiniere
pomicole

Localităţi

Total

ha

ha

Ha

ha

ha

ha

ha

ha

GIURGENI

12797

2566

7348

2369

7226

122

-

-

(sursa: Direcția Județeană de Statistică, Ialomița)
Modul de folosinţă pentru suprafaţa agricolă din anul 2012:
Suprafaţa funciară
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Localităţi

GIURGENI

Suprafaţa agricolă

Modul de folosinţa pentru suprafaţa agricola

In
proprietate
privată

Păşuni

Total

In proprietate
privată

Arabil

Total

Vii si
pepiniere
viticole

Livezi si
pepiniere
pomicole

ha

ha

Ha

ha

ha

ha

ha

ha

12797

2566

7348

2369

7226

122

-

-

(sursa: Direcția Județeană de Statistică, Ialomița)
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Modul de folosinţă pentru suprafaţa agricolă din anul 2013:
Suprafaţa funciară

Localităţi

GIURGENI

Suprafaţa agricolă

Modul de folosinţa pentru suprafaţa agricola

In
proprietate
privată

Păşuni

Total

In proprietate
privată

Arabil

Total

Vii si
pepiniere
viticole

Livezi si
pepiniere
pomicole

ha

ha

Ha

ha

ha

ha

ha

ha

12797

2566

7348

2369

7226

122

-

-

(sursa: Direcția Județeană de Statistică, Ialomița)
Creșterea animalelor
Sectorul zootehnic cuprinde 5.173 păsări, 1.956 ovine, 1.166 bovine și 599 porcine
13.
Legumicultură, Pomicultură
În comuna Giurgeni sectoarele legumicol și pomicol nu dunt dezvoltate, produsele
existând doar în gospodăriile localnicilor pentru consumul propriu.
Viticultură
În prezent, pe raza comunei Giurgeni nu este cultivată viță de vie.
Piscicultură
Suprafața totală de apă aflată pe teritoriul comunei Giurgeni este de 1.021 ha și în zonă
se practică pescuitul.

0 importantă resursă naturală afalată pe teritoriul comunei Giurgeni este peștele,
datorită vecinătății cu fluviul Dunărea și râul lalomita. În Giurgeni există posibilitatea reală de
dezvoltare a unui sistem intensiv de creștere a peștelui, totodată, protejându-se resursa
naturală de pește, ecosistemul Ialomița - Dunăre, în condițiile în care în comună se constată o
dezvoltare de amploare a braconajului piscicol.

Silvicultură
Comuna Giurgeni dispune de 2.362 ha de pădure și altă vegetație forestieră care sunt
în proprietatea Ocolului Silvic. Cele 667 ha sunt formate în principal din specii de salcie și plop.
Mediu de afaceri
Pe raza comunei Giurgeni își desfășoară activitatea numeroși agenți economici ale căror
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domenii sunt în principal: agricultură și comerț.
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Populatia ocupată civilă în județul Ialomița
Populatia

Sexe

ocupata cf.

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

2009

2010

2011

2012

2013

99
45.6

97.7
43.5

CAEN Rev.2

UM: Mii persoane

TOTAL
Total
Agricultura, Total

97.4
44.3

95.5
43.6

96
44.2

silvicultura
și pescuit
(sursa: Direcția Județeană de Statistică, Ialomița)
99
96
95.5
97.4
100

97.7
45.6

44.2
43.6

2013

44.3

2012

50

2011

0

2010
2009

2009

2010

2011

2012

2013

Forţa de muncă în agricultură, sivicultură şi pescuit este reprezentată astfel:
LOCALITAŢI

NUMĂR MEDIU SALARIAŢI IN AGRICULTURĂ
ANUL 2010
ANUL 2011

GIURGENI

24

32

Numărul mediu al salariaților - localitatea Giurgeni
Localităţi

GIURGENI

Ani
Anul 2010
Anul 2011
UM: Număr persoane
Număr
Număr
persoane
persoane
109
104

Şomeri înregistraţi la sfârşitul
anului
Anul 2010
Anul 2011
UM: Număr persoane
Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
23

49

19

36

analizat.
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În comuna Giurgeni, judetul Ialomița, numărul mediu al salariaților a scăzut în intervalul
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Produsul intern brut al județului se caracterizează printr-o creștere în timp. Astfel, de
la 4531.5 milioane de lei in anul 2009, ajunge la 5519.3 milioane de lei în anul 2012.
PIB pe județ, calculat conform CAEN rev.2
Județ

Anul 2008 Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

5377,2

5519,3

UM: Milioane lei
Ialomița

4615,5

4531,5

4894

(sursa: Direcția Județeană de Statistică, Ialomița)

PIB județ Ialomița
6000
5000

5377.2

5519.3

2011

2012

4894

4615.5

4531.5

2008

2009

4000
3000
2000
1000
0
2010

INFRASTRUCTURĂ
UTILITĂŢI PUBLICE
Alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea
În prezent, comuna Giurgeni dispune de alimentare cu apă în sistem centralizat, sursa
fiind constituită de puțuri de exploatare ce captează apele acviferului freatic cantonate în
acumularile aluvionare grosiere de iuttch. Distribuția apei se face pe toate străzile localității
printr-o rețea de apă rece cu o lungime totală de 7.044 ml. În proiectele de viitor se află
pentru fiecare gospodărie ăn parte.
La nivelul comunei există rețea de canalizare și stația de epurare.
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realizarea unei stații de clorinare a apei și contorizarea sistemului de alimentare cu apă
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Alimentarea cu gaze naturale
În prezent în comună nu există rețea de gaze naturale.
Alimentarea cu energie termică
În prezent alimentarea cu căldură a locuințelor și a instituțiilor publice se realizează cu
sobe, centrale termice pe combustibil solid, radiatoare electrice. Combustibilul utilizat este
constituit din lemne de foc, cărbuni, curent electric.
Alimentarea cu energie electrică
Pe raza comunei Giurgeni rețeaua de alimentare cu energie electrică asigură necesarul
de energie pentru întreg teritoriul comunei.
Iluminatul public
Rețeaua de iluminat public acoperă toată suprafața comunei Giurgeni.
Colectare deșeuri
Deșeurile menajere rezultate atât de la populație, cât și de la întreprinzătorii economici
din localitate sunt colectate cu ajutorul platformei de gunoi, proiect realizat în perioada trecută.
Transportul în comun
Transportul în comun se realizează cu autobuze asigurate de societăți de transport
persoane care dețin licență pentru desfășurarea unor astfel de activități.
Rețea de drumuri locale
Accesul către comuna Giurgeni se realizează prin drumurile naționale DN 2A și DN
3B, în partea de sud-vest este dispus drumul județean DJ213.
Localitatea este legată de reședinta de județ, Slobozia, prin intermediul DN 2A, cale de
circulație modernă asfaltată în întregime.
Pe viitor se urmărește accesarea de fonduri nerambursabile pentru asfaltarea de
drumuri care nu se află într-o stare bună, dar și pentru realizarea trotuarelor și aleilor pietonale.
POPULAȚIA
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Giurgeni se ridică la
1.507 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
1.649 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97,94%). Pentru 1,86% din populație,
apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea
apartenența confesională.
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locuitorilor sunt ortodocși (98,08%). Pentru 1,86% din populație, nu este cunoscută
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Populația comunei numără în prezent

aproximativ 1514 de locuitori. Gospodăriile

comunei sunt în număr de 531, iar numărul de locuințe este de 494.
Populaţia stabilă pe localităţi şi sexe:
Localităţi

GIURGENI

Sexe

TOTAL
MASCULIN
FEMININ

Ani
Anul 2010
Anul 2011
Anul 2012
UM: Număr persoane
Număr persoane
Număr persoane Număr persoane
1154
1544
1522
813
798
785
741
746
737

EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI SPORT
Învățământ
Infrastructura de învățământ a comunei Giurgeni are următoarea componență:
- În comună se regăsesc două grădinițe de copii, o școală generală cu 5 săli de clasă,
laboratoare și 2 ateliere.
Pe viitor se intenționeaza modernizarea și dotarea grădiniței, dar și înființarea unui „afterschool” pe teritoriul comunei.
Cultură, sport și agrement
Comuna Giurgeni beneficiază de un Cămin Cultural modernizat, o scenă pentru
spectacole. De asemnea, în comună există o bibliotecă publică și un Biblionet.
În comuna Giurgeni există o baza sportivă. De asemenea, comuna deține o bibliotecă
publică și o „bibliotecă virtuală” (biblionet) care poate fi accesată la adresa http://bibliotecagiurgeni.blogspot.ro/
În perioada următoare se intenționeaza realizarea unui proiect de înființare a unui ponton
de acostare a navelor.
Ca și infrastructură de agrement există Parcul pentru copii și Parcul Monumentul
Eroilor.
SĂNĂTATE ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
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Sănătate
Pe raza comunei Giurgeni funcționează un Dispensar Medical Uman și Dispensar
Medical Veterinar. Pe viitor, se dorește înființarea, cu ajutorul mediului privat, a unei farmacii
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Asistență socială
În perioada următoare, conform Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, comuna
Giurgeni dorește înființarea unui centru social pentru vârstnici.
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Comuna Giurgeni este administrată de un primar și un consiliu local. Structura pe
departamente a Primăriei este următoarea:
- Primar – 1
- Viceprimar – 1
- Secretar – 1
- Compartiment Administrativ, întreținere, deservire și reparații – 7
- Compartiment Contabilitate – 3
- Referent cultural – 1
- Bibliotecar – 1
- Asistență social – 1
- Compartiment cadastru și stare civilă - 1
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Pe viitor se intenționează modernizarea si dotarea sediului Primăriei.
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5.2 Analiza opiniei populației
Opinia cetăţenilor comunei Giurgeni este în spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere
economic şi social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, crearea locurilor de muncă,
modernizarea infrastructurilor de drumuri şi implementarea unui sistem de colectare selectivă
a deșeurilor în deplin respect faţă de mediul înconjurător.
Atât strategia de dezvoltare locală, cât şi mecanismele instituţionale implicate în procesul
de implementare trebuie să țină cont de interesele comunităţii, care au fost exprimate prin
intermediul sondajului de opinie şi se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei.
Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate chestionare cetăţenilor comunei
Giurgeni pentru a afla părerea locuitorilor cu privire la priorităţile de dezvoltare ale comunei pe
următorii ani.
Au fost aplicate un număr de 146 de chestionare populației din comuna Giurgeni. Mai
jos se regăsesc răspunsurile centralizate.
1. Cât de dezvoltată considerați că este localitatea dumneavoastră?
a) puțin dezvoltată
b) destul de dezoltată
c) foarte dezvoltată

Cât de dezvoltată considerați că este
localitatea dumneavoastră?
100

88

80
50

60
40
20

8

0
a

b

c

2. Cum doriți să se dezvolte pe viitor localitatea dumneavoastră?
a) să se creeze mai multe locuri de muncă
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b) să se diversifice calitatea serviciilor
c) să se dezvolte infrastructura de apă, canal și drumuri, gaze naturale, cablu TV,
telefonie și internet
d) altceva (vă rugăm menționați)..........................................................................
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Cum doriți să se dezvolte pe viitor
localitatea dumneavoastră?
100
81
80
60
40

39

40
20

0
0
a

b

c

d

3. Care considerați că este domeniul al căror proiecte trebuie realizate imediat?
a) cultură
b) turism
c) educație
d) agricultură
e) servicii sociale și medicale
f) forța de muncă
g) infrastructură

Care considerați că este domeniul al căror
proiecte trebuie realizate imediat?
80
70
60
50
40
30
20
10
0

75
51

25

31

31

d

e

29

8
b

c

f

g
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4. Care considerați că este principala problemă de care ar trebui să se preocupe
administrația publică locală?
a) Piață agroalimentară
b) Racordarea tuturor cetățenilor la sistemul de canalizare
c) Modernizarea infrastructurii de drumuri ale comunei
d) Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii
e) Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ ale comunei
f) Accesarea de proiecte care să creeze noi locuri de muncă
g) Modernizarea clădirilor din administrația publică

Care considerați că este principala
problemă de care ar trebui să se preocupe
administrația publică locală?
80

66

64

f

g

60
34

40
20

28

20

16

14

0
a

b

c

d

e

5. Cum caracterizați comunicarea cu funcționarii administrației publice?
a) foarte bună
b) bună
c) satisfăcătoare
d) nesatisfăcătoare

Cum caracterizați comunicarea cu
funcționarii administrației publice?
80

63

60

55

40

26
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d
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6. Credeți că prioritățile care prezintă interes pentru dumneavoastră reprezintă și
prioritate pentru autoritățile locale?
a) da
b) nu
c) nu știu

Credeți că prioritățile care prezintă interes
pentru dumneavoastră reprezintă și
prioritate pentru autoritățile locale?
150

134

100
50
11

1
0
a

b

c

7. Ce servicii de utilități publice considerați că trebuie să vă asigure autoritatea
locală în următorii ani?
a) canalizare la care să fie racordate toate gospodăriile
b) un serviciu de salubritate care să colecteze deșeuri selectiv
c) un serviciu de situații de urgență pentru cetățenii comunei
d) toate străzile să beneficieze de iluminat public
e) apă curentă în toate gospodăriile
f) aducțiune de gaze
g) toate

Ce servicii de utilități publice considerați
că trebuie să vă asigure autoritatea locală
în următorii ani?
100

81

50

25

23

23
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f
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d

e
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8. Ați considera necesară implementarea unui sistem de colectare selectivă a
deșeurilor?
a) da
b) nu

Ați considera necesară implementarea
unui sistem de colectare selectivă a
deșeurilor?
150

133

100
50
13
0
a

b

9. Ați fi de acord să vă implicați în activitatea de voluntariat în domeniul proteșării
mediului înconjurător organizate de către primărie? (Ex: colectarea selectivă a
gunoiului menajer)
a) da
b) nu

Ați fi de acord să vă implicați în activitatea de
voluntariat în domeniul proteșării mediului
înconjurător organizate de către primărie? (Ex:
colectarea selectivă a gunoiului menajer)
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100
50
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b
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10. Care dintre următoarele categorii credeți că ar trebui valorificate pentru
dezvoltarea comunei?
a) creșterea animalelor
b) producțiile agricole
c) pescuitul
d) obiectivele turistice
e) altele (vă rugăm să menționați).........................................................................

Care dintre următoarele categorii credeți
că ar trebui valorificate pentru dezvoltarea
comunei?
120

100

100
80
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60
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40
20

2

0
a
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d

e

11. Ce măsuri de educație ați propune dumneavoastră pentru păstrarea curățeniei în
comuna Giurgeni?
a) pliante/afișe de informare
b) întâlniri cu reprezentanți ai primăriei
c) avertisment/amenzi
d) altceva (vă rugăm să menționați)........................................................................

Ce măsuri de educație ați propune
dumneavoastră pentru păstrarea
curățeniei în comuna Giurgeni?
80
60
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12. Cât de mulțumit sunteți de:
Serviciile medicale

Foarte multumit

Mulțumit

Nemulțumit

57

85

4

2

44

Numărul farmaciilor
Serviciile sanitar-veterinare

17

65

64

Numărul medicilor veterinari

17

65

64

Numărul unităților de învățământ

69

76

1

Numărul cadrelor didactice

65

78

3

Cât de mulțumit sunteți de:
85

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

65 64

57

65 64

69

78

76
65

44
17
4
S. medicale

17

2

0

1

Nr. farmacii

S. sanitarveterinare

Nr. med.
veterinari

Nr.unitati inv.

F. Multumit

Multumit

Nemultumit

3
Nr. cadre
didactice

13. Ați considera utilă existența unui liceu agricole în comuna dumneavoastră?
a) da
b) nu
c) nu știu

Ați considera utilă existența unui liceu
agricole în comuna dumneavoastră?
80

68
58

60
40

20
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14. Enumerate câteva idei de proiecte pe care ați dori să le realizeze comuna în
urmatorii ani:
a) turism
b) locuri de joaca
c) pescuit
d) contorizare apă
e) crearea de locuri de muncă
f) transport

Enumerate câteva idei de proiecte pe care
ați dori să le realizeze comuna în urmatorii
ani:
15

10

10
5

1

2

1

b

c

d

3

1

0

a

e

f

Sex
Feminin

Maculin

74

72

Sex
76
74
72
70

74
72

Feminin Masculin

Vârstă
30-49

50-69

70+

49

62

32

3
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18-29
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Vârstă
70
60
50
40
30
20
10
0

62
49
32

3
18-29 ani 30-49 ani 50-69 ani 70 + ani

Ocupație
Agricultor

Muncitor

Functionar

Lucrător

Patron

Pensionar

ocazional
15

17

7

5

15

20

Șomer/

Elev/

casnică

student

39

25

Alta

3

Ocupație
39
15

17

15
7

20

5

25

3
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CONCLUZII
Chestionarele au fost aplicate pentru a putea stabili direcţiile de dezvoltare viitoare ale
comunei Giurgeni. Pentru aceasta s-au utilizat opiniile persoanelor care locuiesc în comună,
care cunosc situaţia specifică. Această cercetare de tip sociologic a avut ca scop identificarea
modului în care respondenții la chestionare percep situaţia actuală în comuna Giurgeni, gradul
de mulţumire al acestora, principalele idei de dezvoltare şi problemele care se doresc
soluţionate.
În ceea ce privește opinia populației, se trag următoarele concluzii:
➢ Au răspuns la chestionare 146 de persoane astfel:
- 72 de bărbați și 74 de femei;
- 49 din grupa 18-29 ani, 62 din grupa 30-49 ani, 32 din grupa 50-69 ani și 3 din grupa
70+ ani;
- 3 nu au declarat ocupația, 15 agricultori, 17 muncitori, 7 functionari, 5 patroni, 15
lucratori ocazionali, 20 de pensionari, 39 șomeri/casnici și 25 de elevi/studenți;
- 8 consideră localitatea puțin dezvoltată, 88 destul de dezvoltată, iar 50 o consideră ca
fiind foarte dezvoltată;
➢ În ordinea preferințelor se doreste să se dezvolte pe viitor localitatea prin crearea de noi
locuri de muncă; diversificarea serviciilor publice si dezvoltarea infrastructurii de apă,
canal și drumuri, gaze naturale, cablu TV, telefonie și internet.
➢ Domeniile ale căror proiecte trebuie realizate imediat, în ordine descrescătoare, sunt
următoarele: forța de muncă, turism, agricultură, servicii sociale și medicale
infrastructură, cultură și educație.
➢ Principala problemă de care ar trebui sa se ocupe Administrația Publică Locală este
problema locurilor de muncă;
➢ Comunicarea cu funcționarii Administrației Publice este privită ca foarte bună de 63
dintre respondenți;
➢ 122 dintre cei chestionați au considerat că prioritățile care prezintă interes pentru ei,
prezintă, de asemenea interes și pentru autoritățile locale;
➢ Dintre serviciile de utilități publice care trebuie asigurate cetățenilor de către autoritatea
colectarea deșeurilor selectiv, aducțiunea de gaze, iluminat public, un serviciu de situații
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locală în următorii ani se numără canalizare la care să fie racordate toate gospodăriile,
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de urgentă, apă curentă în toate gospodăriile iar 17 persoane chestionate le preferă pe
toate la un loc;
➢ 133 dintre respondenți consideră necesară implementarea unui sistem de colectare
selectivă a deșeurilor, iar 125 ar fi de acord să se implice voluntar în acest scop;
➢ Obiectivele turistice ar trebui valorificate pentru dezvoltarea comunei consideră 100 de
peroane, iar 59 consideră că creșterea animalelor trebuie să fie valorificată;
➢ 54 de persoane cred ca producțiile agricole ar trebui valorificate;
➢ 51 de persoane propun măsuri pentru valorifficarea pescuitului;
➢ Au existat si două obtiuni pentru valorificarea Agroturismului si Artizanat.
➢ Masurile propuse pentru pentru păstrarea curățeniei in localitate au fost pentru
avertizment/amenzi urmate de măsura distribuirii pliantelor/afișelor de informare.
➢ Cei mai mulți sunt nemulțumiți de numărul medicilor veterinar, serviciile sanitarveterinare;
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➢ 68 de persoane ar consideră utilă existența unui liceu agricol în comună;
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CAPITOLUL VI
ANALIZA DIAGNOSTIC ȘI EVALUAREA
SOCIO-ECONOMICĂ ȘI CULTURALĂ
6.1 Analiză SWOT Județul Ilfov

DEMOGRAFIE
Puncte tari

Puncte slabe

Sporul natural în județul Ialomița are

Ponderea populației sub 15 ani este în

valori superioare mediei regiunii ș i o

continuă scădere, ponderea populației

valoare comparabilă mediei naționale,

vârstnice, de 60 de ani și peste este în

chiar ușor mai ridicată,

continuă creștere.

datorită unei

natalități mai mari față de media regiunii
ș i media natională.

În mediul rural din județul Ialomița este
concentrată o populație majoritar inactive

Județul lalomița a avut un sold pozitiv al și cu risc social ridicat.
migrației internaționale (+37 persoane în

Ialomița era de 100,2 în anul 2008, peste

anul 2008).
În

ceea

Rata îmbătrânirii demografice în județul

ce

privește

forța

de media națională de 97,9.

muncă, s-au înregistrat ritmuri pozitive de

Se înregistrează o situație nefavorabilă

creșterea numărului mediu de salariați, în ceea ce privește mortalitatea general în
pe întreaga perioadă analizată.

raport cu media națională și media

Distributie echilibrată a populatiei, în regiunii.
functie de gen.

Migratia internă ș i mobilitatea forței de
muncă au crescut continuu după anul
2000, Județul Ialomița fiind un județ care
înregistrează

pierderi de populație în

ceea ce privește schimbările de domiciliu
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(-700 persoane in anul 2008).
În anul 2010 s-a estimat o creștere a
ratei șomajului (9,9%

pentru regiune

respectiv 11,7% pentru județul Ialomița).
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Pentru populația ocupată din județul
Ialomița tendința de săadere se menține.
Oportunități

Amenințări

Începând în anul 2011 se estimează o

Conditiile economice, lipsa

serviciilor

revenire a populației ocupate cu un ritm medicale, în special în zonele rurale
mediu anual de creștere de 1,4% în conduc la săderea ratei natalității;
perioada 2011 - 2015, respective 2,0%

Migrația populației tinere ș i mature;

pentru

Riscul deprofesionalizarii;

perioada

2016-2020,

în

cazul

regiunii Sud Muntenia și un ritm mediu de

Creșterea

indicelui

de

îmbătrânire

1,2% (2011-2015), respective 1,4% (2016- demografică;
2020) pentru județul Ialomița.
Pentru

perioada

2011

–

Scăderea nivelului de trai prin diminuarea
2020

se resurselor de muncă;

estimează o creștere a numărului de

Diminuarea numărului de locuri de muncă

salariați cu un ritm mediu annual de 1,1 % disponibile;
pentru județul Ialomița.
Rata ș omajului va ajunge în anul 2020 Ia
aproximativ 7% pentru județul Ialomița, adică
va scădea față de valoarea de 11,7% vizată
pentru 2010;
Creșterea

cererii

de servicii

destinate

persoanelor ș i firmelor;
Finanțări în domeniul resurselor umane
disponibile

-

Fondul

Social

European

(accesibil prin POCU, în perioada 20142020);
Repartiție echilibrată a centrelor urbane pe
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teritoriul județului.
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MEDIUL DE AFACERI
Puncte tari

Puncte slabe

După evoluția productivității totale (cifră de

Produsul intern brut al județului Ialomița s-a

afaceri/angajat) în cadrul principalelor firme, concentrate în anul 2009 cu 8,2 % diminuare
județul

ialomița

a

înregistrat

un

trend mai mare cu 1,5 puncte procentuale decât

ascendant în intervalul 2006-2008, apropiat media regional (-6,7 %), fiind cea mai
de nivelul înregistrat de principalele companii accentuate
din județele mai dezvoltate ale regiunii;

reducere

din

regiunea

Sud

Muntenia;

În ultimii 3 ani dinamica încasărilor la

Din punct de vedere al resurselor de muncă,

bugetul consolidate a înregistrat o creștere la nivelul anului 2009, județul Ialomița deținea
importantă a încasării veniturilor la bugetul poziția a 6-a din cele 7 județe ale regiunii Sud;
consolidate

la

nivelul

județului

Ialomița

În ceea ce privește activitatea agenților

încasările din impozitul pe venit au crescut economici după cifra de afaceri și numărul de
semnificativ în anul 2008 față de 2007, de la personal, Județul Ialomița ocupă în intervalul
aproximativ 16 mii. Lei la 21 mii. Lei și-au 2006 – 2008 o poziție inferioară în economia
păstrat

trendul

ascendant

și

în

2009 regiunii;

(aproximativ 24 mii. Lei).

Sectoarele cu un nivel tehnologic mai ridicat
sunt slab reprezentate în rândul principalelor
companii ale județului – doar fabricarea
calculatoarelor și a produselor electronice și
optice înregistrând o pondere de 0,18% din
cifra de afaceri și 1,45 %din numărul total de
personal în anul 2008;
Sumele obținute din TVA la bugetul
consolidate înregistrează o scădere de la
aproximativ 37 mii. Lei în 2009.

Oprtunităță

Amenințări
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Accesul Ia Dunăre poate reprezenta un
factor favorizant dezvoltării economice;
În condițiile unei valorificări eficiente ș i

Investițiile străine în județul Ialomița au
înregistrat un trend descendent în ceea ce
privește numărul de companii;
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durabile, “Dunarea" privită ca resursă va
constitui un factor de creștere economică;

economici la standardele de mediu;

Prezența pe teritoriul județului Ialomița a
resurselor

naturale, poate

contribui

Ia

creșterea potențialului economic zonal;
înființării

Posibilitatea

de

Costuri mari de conformare a agenților
Proceduri dificile de obținere a avizelor (de
ex. mediu) de către societățile comerciale;
globalizării

Fenomenul

parcuri

poate marginaliza anumite

I

integrării

sectoare ale

economiei și chiar să ducă Ia dispariția

industriale;
Cooperarea între agenți economici și
formarea clusterelor industriale;
Existența

programelor

europene

acestora

(ex.

industria textilă,

industria

ușoară, prelucrarea produselor alimentare

naționale

pentru

și etc.);

susținerea

Accentuarea

procesului

de

dezvoltării/inovării, cercetării și transferului de dezindustrializare;
Capacitate redusă a gospodăriilor țărănești

tehnologie;
Creșterea

gradului

de

utilizare

a

resurselor de energie regenerabilă duce Ia

comunitare;

creștere economică ș i introducerea de noi

Riscul

tehnologii;

terenurilor agricole;

Promovarea

produselor

alimentare

determina

o

creștere

a

competitivității prm transfer tehnologic ș i
inovare;

pentru promovarea turismului durabil;

70

Moldova și Ucraina), din cauza

turistice similare în alte regiuni sau țări

Disponibilitatea finanțărilor pentru mediul
rural (prin PNDR, POCU);
Disfunctionalități ale pieței funciare

de

arendare;

lnteres crescut Ia nivel internațional
Ia nivel național

finanțăriilor

Preluarea
dezvoltare

și

intemațional pentru agroturism;
Disponibilitatea

exteme (de ex.

învecinate;

Creșterea numărului de investiții străine

lnteres crescut

sectoare

Concurența z onelor turistice cu oferte

locale, traditionale;

pot

Republica

unor

costurilor mai reduse;

Cerere de produse agricole ecologice;

care

delocalizării

industriale ciitre locatii

Tendința accelerată de concentrare a

Page

și a fermelor de a concura produsele

unor

modele

greșite

de

a locațiilor cu destinații de

vacanță;
Nerealizarea unor proiecte de turism din

pentru

cauza dificultăților legate de proprietatea
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dezvoltarea mediului de afaceri ș i susținerii

terenurilor din zonele cu potential turistic.

IMM-urilor (prin POS CCE, POCU);
AGRICULTURĂ
Puncte tari

Puncte slabe

Județul Ialomița deține terenuri agricole

În anul 2009, producțiile au scăzut cu

agriculture

24,4% Ia cerealele boabe, mai puțin în cazul

performante, fiind amplasat într-o zonă

porumbului, unde scăderea a fost de doar

agricolă

1,8%;

favorabile

desfășurării

cu

potential

unei

agropedoclimatic

Scădere mai accentuată s-a înregistrat și

maxim;
Din punct de vedere al suprafeței agricole
pe care o deține se situează pe locul trei în
Existența unei tradiții agrare a zonei,
aplicarea

celor

mai

-2009;
Agricultura practicată Ia nivelul județului

spatiul european ș i în lume – echipamente

este în principal agricultură de subzistență;

utilizarea

automatizărilor,

Gradul mare de fărâmițare a terenurilor

extinderea și modernizarea sistemelor de

agricole

irigații

agriculturi neperformante;

va

susține

creșterea

producției

determină

practicarea

unei

Lipsesc mijloacele de productie;

agricole;
Structura fondului funciar și a suprafețelor
agricole cultivate din județul Ialomițaeste

Câștigurile din activitățile

agricole nu

sunt atractive;

favorabilă pentru realizarea acelor producții

Forța de muncă din mediu rural este

agricole care să susțină dezvoltarea unui

îmbătrânită și va continua evoluția de

sector zootehnic reprezentativ prin numărul

îmbătrânire;

și structura efectivelor de animale;
Existența

resurselor

Produsele agro-alimentare din import, cu

naturale

ale

judetului, pentru irigații (râul Ialomița ș i apa
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scădere Ia nivelul județului în perioada 2006

modeme tehnici și tehnologii existente în
performante,

Page

reducere cu 35%;
Efectivele de animale înregistrează o

regiunea Sud Muntenia;

care îmbinată cu

in cazul producției de fructe, respectiv o

prețuri scăzute fac concurență produselor
autohtone.

acumulată în barajul de la Dridu);
În

perioada

2007-2009,

suprafața
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agricolă pe care s-au folosit irigații, în teren
amenajat pentru irigat, a crescut, ajungând
la 59.525 ha în 2009, cu 3.142 ha mai mare
decât în anul anterior;
Suprafața

totală

a județului

lalomița

la data 30.03.2009 era de 445.289 ha din
care 84% reprezintă terenuri agricole;
Suprafața agricolă amenajată pentru irigat
reprezintă 60% din total suprafață agricolă.
Oportunități
Existența
înființarea

cadrului
și

Amenințări

legislative

pentru

exploataților în continuare o scădere a ocupării în

dezvoltarea

agricole și a punctelor de colectare cereale;
Existența

Planului

Pentru perioada 2010-2020 s-a prognozat

National

Strategic

pentru Dezvoltare Rurală ș i a programului
FEADR;

agricultură, acest

indicator

ajungând la

aproximativ 41 % în județul Ialomița;
Slaba informare a agricultorilor cu privire
la normele europene;

Aprobarea
Cadru de

Programului

Național

-

Restructurare și Modernizare

a unor unități de profil zootehnic ș i din
industria alimentară;

Cadrul legislative instabil;
Lipsa unui cadru legal pentru protejarea
producței agricole interne;
Concurenta

Sprijinul oferit de instituțiile de specialitate
din județul Ialomița cu privire la accesarea

de

produse

agroalimentare de pe piața UE;
Cunoștinte
elaborarea

fondurilor europene

importului

insuficiente
și

legate

administrarea

de

proiectelor

finanțate din Fondurile Structurale FEADR.
TURISM
Puncte tari
Puncta slabe
Diversitatea potențialului touristic natural, a
Capacitate mică de cazare în diverse
reliefului, florei și a faunei;

structuri de primire a turiștilor;
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Existența unui patrimoniu cultural-istoric
bogat

(monumente

istorice,

Oferta universitară slab dezvoltată în

artă domeniile management-turism-servicii;

medievală, tradiții, obiceiuri ale diferitelor

Promovarea insuficientî a potențialului

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 A COMUNEI GIURGENI, JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI

nationalități, structuri sătești istorice bine turistic al județului;
păstrate, vestigii, așezări biserici, conace,
muzee);

turism, ca urmare

Existența

stațiunii

Amara, stațiune
nămolul

Finanțarea neadecvată a investițiilor în
a

alocărilor

balneoclimaterice bugetare în domenii considerate prioritare,

binecunoscută

sapropelic și

apele

pentru precum infrastructura urbană;
minerale

Lipsa organizatiilor non-guvemamentale

sulfatate, clorurate ș i bromurate utilizate în având ca obiect de activtate turismul;
Infrastructura de primire turistică slab

tratamentul a diverse afectiuni;
Numărul de

turiști cazați în județ a dezvoltată pe teritoriul județului;

înregistrat o creștere constanta in perioada Lipsa unei tradiții a județului ăn domeniul
2000-2008.

turismului.

Oportunități
Stabilirea turismului ca prioritate națională;
Existența programelor de valorificare

Amenințări
Concurența zonelor turistice cu oferte
și turistice similare în alte regiuni sau țări

promovare a capitalului I potențialului natural învecinate;
(balneo-climateric) pentru turism;
Dezvoltarea

sectorului

viticol,

Nerealizarea unor proiecte de turism din
factor

ce cauza dificultăților legate de proprietatea

favorizează dezvoltarea turismului viticol;

terenurilor din zonele cu potențial turistic;

Dezvoltarea campaniilor de responsabilitate

Excluderea

turismului

din

rândul

socială în rândul companiilor private prin priorităților locale;
măsuri

care

vizeaza

"adoptarea"

unui

monument istoric de către acestea;

Tendinta ca falsul istoric ș i kitsch-ul să
ia locul valorilor autentice.

Disponibilitatea finantarilor pentru turism
(prin POR, PNDR);
Dezvoltarea infrastructurii de turism și
realizarea unui proiect de amploare în
stațiunea

balneo-

climaterică

Amara,

pentru atragerea unui număr mai mare de
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turiști, prin înființarea unui mall turistic,
construirea unei telegondole, a unui teren
golf, a unui cazino, etc.;
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Punerea

în

valoare

a turismului

pe

Dunăre, inclusiv prin realizarea unor porturi
ș i pontoane turistice;
Dezvoltarea agroturismului;
Încurajarea turismului cultural și religios
de vânătoare și pescuit, de educație și de
afaceri etc.

PATRIMONIUL CULTURAL
Puncte tari
Puncte slabe
Existența unui ansamblu bogat ș i divers de
Având în vedere importanța specialiștilor
bunuri cu valoare de patrimoniu cultural, ș i a meșterilor cu meserii tradiționale în
repartizate în mod echilibrat in plan tentorial;

procesul de protejare și punere în valoare

Existența unui patrimoniu cultural-istoric a
istorice ș i

bogat (monumente

patrimoniului

cultural,

insuficiența

de artă programelor de formare și de specializare a

medievală, tradiții și obiceiuri ale diferitelor resurselor umane prin învățământul formal și
nationaliățti, structuri sătești istorice bine prin cel paraformal reprezintă o slăbiciune
păstrate, vestigii, așezări biserici, conace, importantă
muzee);

nămolul

atingerea

obiectivelor

strategice;

Existenta
Amara,

în

stațiunii

stațiune

balneoclimaterice

binecunoscută

sapropelic și

apele

Lipsa unor preocupări sistematice ale

pentru autorităților publice locale privind reinserția
minerale monumentelor istorice în spațiul comunitar și

sulfatate, clorurate ș i bromurate utilizate în valorizarea
tratamentul a diverse afectiuni;

potențialului

ca

factor

de

creșterea a calității vieții populației;
Lipsa unei abordări intersectoriale privind
punerea în valoare a patrimoniului cultural,
îndeosebi în relație cu turismul ș i industria
hotelieră, construcțiile civile, transporturile,
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alte servicii pentru consumator;
lnsuficiența
specialitate

personalului

de

în domeniul managementului
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de proiecte sau managementului cultural,
deficiențe strategice ș i manageriale

sub

aspectul perceperii ș i promovării activităților
culturale drept produse destinate consumului
cultural, relevate în:
* activitate de promovare redusă;
* schimburi culturale recluse, Ia nivel
national ș i în special internațional;
* activitate culturala redusa în raport cu
potențialul patrimoniului detinut;
activitate redusă de fund-raising;
* lipsa studiilor și cercetărilor constante
asupra publicului;
* număr
(cu

redus

autoritățile

de

locale,

parteneriate

organizații

non-

guvemamentale, alte instituții, mass-media)
* implementarea extrem de redusă a
normelor și metodologiilor

specifice

de

actualitate la nivel european;
* insuficienta

formelor

de

asociere,

în afara cadrului institutional a specialiștilor în
domeniul patrimoniului.
Oportunități
Fondurile Structurale;
Lipsa din programa

Amenințări
Abandonarea

monumentelor

sau

școlară a unor domenii obiectivelor patrimoniului cultural de către

ce ar putea fi acoperite prin educație culturala autoritățile

locale,

proprietarii

și

(de ex: Cursuri de istoria arhitecturii și protejarea administratorii acestora (persoane fizice ș i
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monumentelor istorice, Cursuri de istorie și juridice, clerul);
cultură locală), complementaritatea cu sistemul

Birocratia excesivă;

de învatamant, în anumite direcții;

Lipsa

Concurența scazută în oferta culturală;

de

claritate

responsabilităților

și

în

atribuirea

lipsa

revizuirii
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Existența programelor de finanțare nationale
ș i intemaționale altele decât cele din Fondurile

legislației Ia capitolul sancțiuni și aplicarea
acestora;
Vandalismul ș i furtul;

Structural;
Poziționare favorabilă pentru includerea în

Lipsa de control asupra noilor constructii
ce alterează mediul tradițional

circuite turistice l;

Încurajarea turismului cultural și religios, de documentațiilor
vânătoare și pescuit, de educație ș i de afaceri reglementări
etc.

istorice

de

urbanism

de intervenție

protejate,

și lipsa

aflate

cu

în zonele
în

sarcina

autorităților publice local;
Pierderea interesului publicului;
Scăderea

alocațiilor

bugetare

și

implicit, a posibilităților de finanțare;
Neincluderea

în

circuitele

culturale

naționale,europene sau internaționale;
Interesul scăzut al mass-mediei pentru
evenimentele culturale;
Scăderea
colaborarea

interesului

privind

cu ministere ale culturii din

tările cu tradiție în protejarea patrimoniului
sau alte organizații internaționale pentru
facilitarea schimburilor între specialiști –
cursuri, masterate, doctorate etc;
Tendința ca falsul istoric și kitsch-ul să ia
locul valorilor autentice.

Puncte tari

Puncta slabe

Situarea pe coridoarele europene de

Infrastructură rutieră existentă Ia nivelul

transport ș i accesul direct Ia cele mai

județului Ialomița necesită

importante

reabilitare și modernizare;

piețe

românești,

prin

lucrări de
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ECHIPAREA TERITORIULUI
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naționale și

Acces scăzut al populației Ia rețele de

județene, cu legătură Ia Autostrada 2

energie termică sau de distribuție a

transport

rutier (drumuri

Constanța),

București

-

(magistrala

București

feroviar

gazelor naturale; Accesibilitate redusă în

- Constanța) ș i

anumite zone din mediul rural datorită

fluvial (Dunărea ș i Brațul Borcea);

infrastructurii

Resursele naturale de care dispune

rurale

slab

dezvoltate;

lnexistența căilor ferate electrificate;

județul: gaze de sondă, petrol, loess,

Suprafața de spțtiu verde/loc. în mediul

lemn, ape termale, nămol sapropelic

urban a fost, în anul 2008, de 18,2

etc;

lm2/loc, adică sub standardul european

Rețea de telecomunicații
județului

Ia nivelul

Ialomița

este

și

județului

de 22-26 mp/cap de locuitor.

modernă,

eficientă;
Relieful

clima

Ialomița

favorizează dezvoltarea unor sisteme de
obținere a energiei regenerabile (eoliană
și solară);
Rețeaua

rutieră

acoperă

în

mod

echilibrat teritoriul judetului;
Alimentarea cu energie electrică este
asigurată Ia nivelul județului în proporție
de 99%.
Oportunități

Amenințări

Existența unor fondurilor europene pentru
modernizarea infrastructurii sectorului rutier
și fluvial - Programul Operațional Sectorial
Programe de dezvoltare arețelei nationale
Strategiei
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Dezvoltare a Infrastructurii

Page

traficului

de

pe

sectorul

transportului feroviar spre cel rutier;
Alocarea de resurse reduse sistemelor de
transport rutier ș i feroviar;

de Transport;
de căi ferate conform

Deplasarea

Schimbarea unor trasee europene prin

de evitarea teritoriului national;

Feroviare din

Diminuarea

volumului

transportului

de

România - perioada 2001-2010, elaborată de călători și marfă;
Compania Naționala de Căi Ferate S.A.;

Deteriorarea condițiilor de trai și mediu;
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Modernizarea infrastructurii de

transport

ș i feroviare;

rutiere

Existenșa programelor guvernamentale de
a

unor

investiții

în

mari

părți

a

Marea Neagră;
Restrângerea activității unor mari unități

domeniul economice industriale;

reabilitării și extinderii rețelelor de apă,
canalizare și epurare a apelor uzate;
Extinderea și

unei

transportului fluvial prin canalul Dunăre -

Crearea de stații intermodare de transport;
susținere

Redirecționarea

Costuri ridicate în transportul de mărfuri ce
reduc eficiența și diminuează cererea de

modernizarea serviciilor

publice de alimentare cu apă, canalizare și

transport;
Uzura și degradarea rețelelor de

epurare a apelor uzate răspunde cerințelor

drumuri naționale și județene

cuprinse în directivele europene;

localități;

Serviciile publice de alimentare cu apă și

Reducerea

investițiilor

din

publice

în

canalizare, prin dimensiunea lor socială,

infrastructura ca umare a crizei economico-

asigură locuri de muncă pentru un număr

financiare;

mare de salariați, dar mai ales asigură
populației condiții optime de trai;

Risc permanent de degradare a factorilor de
mediu, ca urmare a numărului mic de localități

Distributia energiei termice în sistem cu instalații centralizate de alimentare cu apă
centralizat,prezentă cu precădere în centrele și canalizare;
urbane

și aflată în declin în ultimii ani,

Localitățile care au alimentare cu apă în

datorită costurilor ridicate de producție ș i sistem centralizat, dar nu au sistem de
transport, tinde să fie înlocuită de sisteme mai canalizare ș i epurare al apelor uzate sunt un
mici, performante ș i eficiente;
Județul
Euroregiunea

Ialomița

face

"Dunărea

factor major de presiune asupra mediului;
parte

din

Lipsa intervențiilor prompte în cee ace

lnferioară" privește echiparea cu instalații centralizate de

constituită în anul 2001, alături de județele apă și canalizare duce la depopularea spațiului
Constanța și Călărași

din România și rural.

Page

78

Regiunile Dobrich ș i Silistra din Bulgaria.
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SOCIAL
Puncte tari

Puncte slabe

Nivelul mediu de instruire al populației

Sistemul sanitar

public și privat este

ocupate este mai ridicat decât media pe slabdezvoltat, mai ales în mediul rural;
țară;

Numai 3,3 % din populația ocupată din

Județul Ialomița a înregistrat o tendință mediul rural are studii superioare (față de
de reducere accentuată a numărului de 20,3% în urban);
ajutoare sociale, ajungând la 4.345 de

Doar 56,8% din populația ocupată din

beneficiari în anul 2008 (reprezentând mediul rural are

un

nivel

mediu

de

9,8% din numărul total de ajutoare sociale pregătire (liceal/postliceal/profesional sau
din regiunea Sud Muntenia în același an). de ucenici) - față de 71,5% în urban;
În

județul

Ialomița,

cheltuielile

cu

Mare parte (39,9%) din populația ocupată

protecția socială a șomerilor (cu o pondere din mediul rural are un nivel scăzut de
de 9,4% în totalul sumei Ia nivelul regiunii) educație (gimnazial/primar sau mai putin) au scăzut cu 7,1% față de anul 2007;

față de numai 8,2% în urban;

Existența instituțiilor și a infrastructurii

Baza didactico-materială a școlilor este

necesare furnizării serviciilor sociale în precară;
județul Ialomița;

Oferta ș colară se armonizează partial cu

În ceea ce privește activitatea
județul

instituțiilor piața muncii, generând dezechilibre
Ialomița, se cerere și ofertă;

culturale

din

remarcă

o creștere a numărului de

participanți Ia
vizitatori

ai

între

Accesul limitat al tinerilor din mediul rural

activitățile culturale, de la oferta educațională;
muzeelor,

de

cititori

la

În județul lalomița, numărul pensionarilor

biblioteci, ceea ce reflectă atât creșterea a înregistrat cea mai mare creștere din
atractivitătii acestora, dar ș i activitatea regiune, de 0,74% în anul 2008 fată de anul
bună a personalului din domeniu;
Rețea de învățământ bine dezvoltată (167
de unități ș colare în județ).
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Interes

ridicat

în

2007;
Numărul total al persoanelor cu handicap
din județul Ialomița a crescut de Ia an Ia

forrmarea

profesională a adulților în județ.

an în perioada 2007-2009, cu aproximativ
12% în anul 2009 fată de anul 2007, ceea

Baza materială bună a instituțiilor de ce reprezintă 924 de persoane
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cultură;

Situația generală precară a căminelor

Preocuparea

permanentă

din

partea culturale din mediul rural, în ceea ce

managerilor instituțiilor culturale din județ privește infrastructura și dotarea acestora;
pentru asigurarea unei

agende

evenimente culturale
plan

județean,

cu

în mai ales în cazul învătământului Iiceal) și

representative
și

national

Număr în creștere a cazurilor de abandon,

chiar tehnic.

internațional.
Oportunități

Amenințări

Programe de finanțare pentru asistență

Subfinanțare, ca urmare a descentralizîrii

socială (POR, programe naționale);
Programe de finanțare

administrative;

pentru sănătate

(POR, programe naționale);

diminuarea

Programe de finanțare pentru

cultură

(POR, Planul National de Restaurare);
Programe

naționale

modernizare și

de

reabilitare,

dotare a așezămintelor

învățământ

(POR,

Banca

Mondială);
care creează posibilitatea dotării cu aparatura
a unităților

ambulatorii

de

specialitate;
posibilitatea modernizării acestora

80
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unor programe naționale de

finanțare ca urmare a crizei economice

Legea sponsorizării

nu prevede facilități

fiscale pentru sponsorii pentru cultură;

decizii

de

susținere

financiară

a

unor

evenimente culturale;
funcționează o parte din biblioteci;
Degradarea și
medicale

închiderea

unor

unități

din cauza lipsei fondurilor ș i a

managementului defectuos;

Legislația privind cabinetele medicale și

Utilizarea

I

Accentuarea stării de degradare în care

Noile reglementări ale Ministerului Sănătății
performantă

întreruperea

Sucursalele locale ale băncilor nu pot lua

Programe de finanțare pentru reabilitarea
de

I

mondiale;

culturale, din mediul rural și mic urban;
unităților

Suspendarea

tuturor

posibilităților

Migrația cadrelor didactice cu pregătire
superioară și medie în afara județului țării;

de

Abandonul ș colar

și frecvența redusă a

finanțare pentru proiecte de infrastructură

elevilor din motive financiare și din Iipsa

și proiecte sociale priori tare (din bugetul

perspectivelor pe piața muncii;

de stat pentru servicii de asistență social,

Migrația cadrelor didactice spre medii

din fonduri structural europene precum și

de viață mai avantajoase (urban, alte țări);

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 A COMUNEI GIURGENI, JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI

din alte surse de finanțare externe);
Dezvoltarea

sistemelor

de

Procesul
pensii

private, asigurări private etc;

ș colilor

lent

de

transformare

a

în furnizori de servicii pentru

comunitățile locale;

0 mai bună colaborare între instituțiile

Creșterea numărului beneficiarilor de

locale din domeniul asistenței sociale,

asistență socială ce rezultă din procesul

serviciile publice descentralizate

de îmbătrânire a populației poate duce la

ale

ministerelor ș i ONG-urile de profil;
Încurajarea
privat

parteneriatelor

o înrăutățire a problemelor actuale;
Legislatie fără norme de aplicare

public-

în vederea înființării de servicii care,

alternative.

pe

de

o

parte,

stabilește

responsabilități ambigue (suprapuneri de
responsabilități, interpretări), iar, pe de
altă parte, nu definește clar beneficiarul
și criteriile de încadrare ale acestuia;
Atitudinea negativă a comunităților locale
față de persoanele cu handicap, precum
lipsa unor programe de sprijin ar putea
duce

la

izolarea

unor

grupuri

dezavantajate de populatie;
treptată a

Ocuparea

spațiului culturii

tradiționale de catre elementele moderne,
fapt

ce

poate

duce Ia

estomparea

identității culturale;
Diminuarea

culturii

autentice

prin

intermediul culturii străzii;
lntensificarea procesului de migrație a
tinerilor de Ia sat Ia oraș ș i de Ia oraș în
străinatate, fapt ce duce Ia pierderea unei
verigi

importante

în

lanțul

cauzal

al

Page
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transmiterii valorilor tradiționale.
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MEDIU
Puncte tari
Existența

structurilor

Puncte slabe

instituționale

de

de către Agenția Națională de Cadastru ș i

baza pentru protectia mediului;
Implementarea

de

Publicitate Imobiliară în planurile naționale ,

integrat

zonale ș i locale de amenajare a teritoriului

managementul

și de urbanism, în planurile cadastrale ș i în

programelor

dezvoltare, privind managementul
al resurselor de apă și

cărțile funciare, așa cum este prevăzut în

integrat al deșeurilor;
Monitorizarea și

Ariile naturale protejate nu sunt evidențiate

evaluarea permanentă

OUG nr. 57/2007 și în Ordinul nr. 1964/2007;
Este necesară armonizare politicilor de

a factorilor de mediu;
Varietatea și bogăția biodiversității;

conservare a naturii conform directivelor UE,

Implicarea activă a factorilor de decizie în

cu politicile României din celelalte sectoare

aplicarea politicilor ș i a planurilor de acțiune

din

pentru protecția mediului;

teritoriului – PUZ-uri și PUG-uri);

Resurse suficiente de apă, atât de
suprafață, cât și subterană;

Corelarea limitelor

(ex.

Amenajarea

siturilor

Natura

autoritatea publică pentru agricultură ș i
silvicultură (conform HG 1284/2007) se

agricole;
instalațiilor

conforme: depozit

de

eliminare

conform de

deșeuri

menajere ș i statii de transfer;

patrimoniu

natural

realizează cu dificultate;
Au

fost atribuite în custodie

unele

suprafețe care Ia data includerii în rețeaua

Existenta a 12 de arii protejate si 20 de
elemente de

sectoare

2000 cu sistemul informațional utilizat de

Existența codului bunelor practici
Existența

celelalte

Natura

2000

aveau regimul

de

arii

(arbori

protejate instituite prin HG 2151/2007 (4

monumente ale naturii) puse sub regim de

arii protejate), care în prezent sunt incluse

protecție în județul Ialomița.

în situri Natura 2000. În prezent toate
aceste

convenții

de

custodie

sunt

suspendate, ca ș i procesul de atribuire a
custodiei ariilor protejate, procedura fiind
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în revizuire. Nu există în prezent nici un
regulament sau plan de management care
să fie aprobat conform prevederilor legale.
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Există

cinci

situri

Natura

2000

atribuite în custodie în anul 2010.
Aprobarea regulamentelor ș i

planurilor

de management pentru ariile protejate de
importanță națională care au fost realizate
de custozi este imperativ necesară, iar
pentru siturile Natura 2000 este necesară
realizarea acestora, întrucât, în prezent, nu
pot

fi aplicate decât

măsurile

de

conservare și protecție a florei și faunei
generale, cuprinse în OUG 57/2007.
Absența

unei

strategii

naționale

de

comunicare cu factorii interesați pentru
Natura 2000 de educare a publicului pe
această temă cauzează probleme atât Ia
nivel național, cât ș i Ia nivel local.
Accesul redus al populației Ia sisteme
centralizate

de

alimentare

cu

apă,

canalizare ș i salubritate;
Retele de alimentare ș i distribuția apei
existente uzate;
Nivelul redus de ape uzate epurate
conforme;
Infrastructura edilitară uzata fizic ș i
moral;
Infrastructura insuficientă de colectare
transport a deșeurilor;
Slaba receptivitate a populației din mediul
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rural privind colectarea corespunzătoare a
deșeurilor și achitarea tarifelor pentru
serviciul de salubritate prestat;
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Nivelul redus
deșeurilor,

al

al colectării selective a
reciclării

și

valorificării

acestora;
Traficul greu rutier este intens în zonele
urbane ș i în proximitatea ariilor naturale
protejate;
Slaba conștientizare a populației ș i a
agenților economici privind managementul
ariilor protejate;
Resursele financiare și umane insuficiente
pentru managementul ariilor protejate a
speciilor

și

habitatelor

de

interes

comunitar;
Nu există un sistem coerent de informare
a publicului cu date privind starea mediului.
Oportunități

Amenințări

Existența legislației specifice în domeniul
ariilor

protejate,

aliniată

Ia

legislația

europeană;

Insuficienta colaborare cu institute de
cercetare-dezvoltare

din

țară

și/sau

străinatate și realizarea de consorții

în

Includerea în circuitul turistic;

vederea monitoringului integrat al mediului și

Crearea unor centre de informare;

luarea unor decizii pe termen mediu și lung;

Realizarea

materialelor

informative

pentru promovarea (cunoașterea) zonelor
protejate

precum

și

conștientizarea

populației cu privire Ia importanța

lor

necesitatea conservării lor (broș uri, filme,
etc);
Întărirea structurilor administrative drept
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element de bază pentru construirea unui
sistem robust de management al mediului
ș i contribuția Ia dezvoltarea durabilă;
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stării reale

Evaluarea

ș i monitoringul

factorilor de mediu în vederea fundamentării
unor scenarii și strategii de dezvoltare pe
termen scurt, mediu ș i lung în domeniul
mediului, a sănătății populatiei și în domeniul
resurselor regenerabile ș i neregenerabile;
utilizării

Posibilitatea

energiilor

neconvenționate oferite de sistemul natural
Ialomița (soare,

al judetului

vânt, ape

geotermale, etc) prin tehnologii noi;
Extinderea retelei județene de arii protejate
și

rezervații

naturale,

reabilitarea

infrastructurii, redimensionarea ecologică ș i
economică a județului Ialomita;
Întărirea

nationale

parteneriatelor

și

internaționale cu instituții care au ca domeniu
de activitate evaluarea

biodiversității și

protecția mediului; Întărirea parteneriatului cu
ONG-urile

în procesul de elaborare și

implementare a politicilor de mediu;
Realizarea de programe /proiecte pentru
atragerea de fonduri naționale ș i europene
în

vederea

protecției

mediului

implementării politicilor de mediu

și
și a

dezvoltării durabile;
Instruirea

permanentă și

specifică

pentru dezvoltarea capacității personalului
care implementează și aplică efectiv politicile
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în domeniul protecției mediului;
Folosirea

celor

mai

bune

tehnologii

disponibile, din punct de vedere economic și
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ecologic, în deciziile investiționale din fonduri
publice pe regional ș i local și stimularea unor
asemenea decizii din

partea capitalului

privat;
Introducerea fermă a criteriilor de ecoeficiență în toate activitățile de producție sau
servicii;
Anticiparea efectelor schimbărilor climatice
și elaborarea atât a unor soluții de adaptare
pe termen lung, cât și a unor planuri de
măsuri

de

contingență

inter-sectoriale,

cuprinzând portofolii de soluții alternative
pentru

situații

de

criză

generate

de

fenomene naturale sau antropice;
Asigurarea

securității

și

siguranței

alimentare prin valorificarea avantajelor
oferite de mediul

natural al

județului

Ialomița în privința dezvoltării producției
agricole, inclusiv a produselor organice;
Corelarea

măsurilor

de

creș tere

cantitativă și calitativă a producției agricole
în vederea asigurării hranei pentru oameni
și animale cu cerințele de majorare a
producției de biocombustibili, fără a face
rabat de Ia exigențele privind menținerea
ș i sporirea fertilității solului, biodiversității
și protejării mediului;
Necesitatea

identificării

unor

surse

Page

86

suplimentare de finanțare, în condiții de
sustenabilitate,

pentru realizarea

unor

proiecte ș i programe de anvergură, în
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special;
Insuficiența resurselor financiare pentru
realizarea unor proiecte Ia nivel județean
ș i cofinanțarea unor proiecte din fonduri
UE;
Personal insuficient instruit în cadrul
administrației

publice

implementarea,

locale

aplicarea

pentru

politicilor

în

domeniul protecției mediului, accesarea,
derularea proiectelor europene;
Slaba

identificare

a

unor

surse

suplimentare de finanțare, în condiții de
sustenabilitate,

pentru realizarea

unor

proiecte și programe de anverguăi, în
special în domeniile infrastructuii, energiei,
protecției mediului, siguranței alimentare,
educației, sănătății și serviciilor sociale;
Slaba protectie și punere în valoare a
și

cultural

patrimoniului

natural

regional/județean;
Majoritatea ariilor naturale protejate nu au
un administrator, ceea ce poate atrage după
sine o slabă gestionare a acestor zone cu
regim special;
Presiunea

sporită

pe

care

creșterea

economică o are asupra factorilor de mediu
(aer,

apă,

sol)

și

asupra

conservării

biodiversității;
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Poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol)
pericolul degradării florei
zonele

protejate,

din

și faunei în

cauza

turismului
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necontrolat;
Fragmentarea

habitatelor

din

cauza

dezvoltării infrastructurii;
Pericolul apariției accidentelor majore ș i a
amenințărilor

fenomenelor

naturale

imprevizibile;
Nerespectarea reglementărilor urbanistice
în dezvoltarea oraș elor;
Creșterea decalajului de dezvoltare între
centrele urbane care beneficiază de finanțări
și localitățile mici ș i mijlocii care nu au acces
Ia finanțarea prinvind protecția mediului;
În

domeniile

infrastructurii,

protecției mediului, siguranței

energiei,
alimentare,

educatiei, sănătatii ș i serviciilor sociale;
Protecția

și

punerea

în

cultural

patrimoniului

valoare

și

a

natural

regional/județean;
Revitalizarea

unor

moduri

viețuire

de

tradiționale
să fie însoțită de racordarea Ia
normele și standardele europene privind
calitatea vieții;
Disponibilitatea

fondurilor

europene

pentru finanțare de proiecte menite

să

protejeze și să valorifice capitalul natural ca
resursă turistică;
Manifestarea

unor

fenomene
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extreme cu consecințe
unor

climatice

negative

asupra

activități economice;

Initierea

unei

strategii

de

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 A COMUNEI GIURGENI, JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI

management participativ
factorilor

interesați

reprezentanților

al

tuturor

din zonă, mai ales a

comunităților locale, în

concordanță cu strategia națională pentru
conservarea diversității biologice și utilizarea
durabilă a componentelor sale, precum și cu
strategiile, planurile, programele și politicile
sectoriale

și

locale

pentru

dezvoltare

durabilă;
Accesarea

fondurilor

comunitară, care

de

urmăresc

dezvoltare
menținerea

economiei și a structurii sociale din zonele
rurale;
Rețeaua europeană a siturilor Natura 2000
asigură o bază excelentă pentru obținerea
de fonduri

de

Ia diverse instrumente de

finanțare europene;
Dezvoltarea

ecoturismului prin

promovarea tezaurului

natural și cultural,

producerea și promovarea de branduri
locale;
Creșterea

diversificării

activităților

economice ș i a investițiilor interne;
Dezvoltarea serviciilor locale, ceea ce va
conduce Ia creșterea numărului angajărilor
de personal din mediul rural în zonele cu
valoare naturală ridicată desemnată;
Creșterea gradului de conștientizare în
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ceea ce privește protecția mediului

și

comportamentul prietenos pentru mediu - ca
bază

pentru

dezvoltarea

durabilă

cu
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oportunități economice semnificative.
CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ
Puncte tari

Puncte slabe

Nivelul mediu de instruire al populației
ocupate este mai ridicat decât media pe țară;
Județul
tendință

Ialomița

a

de reducere

înregistrat

o

accentuată

a

numărului de ajutoare sociale, ajungând la
4,345

de

beneficiari

în

anul

2008

Numai 3,3% din populația

Doar 56,8% din populația

pregatire

în același an;

sau de ucenici) - față

județul Ialomița;

un

culturale din județul Ialomița se remarcă,

nivel mediu de

(liceal/postliceal/profesional
71 ,5% î n urban

mare parte (39,9%) din populatia ocupată
din mediul rural are un nivel scăzut de
- față de numai 8,2% în urban;
Oferta ș colara se armonizează partial cu

după anul 2004, o creștere a numărului de

piața muncii, generând

vizitatori, ceea ce reflect atât creșterea

cerere și ofertă;

atractivității acestora, dar și activitatea bună
Rețea de învățământ bine dezvoltată (167
de unități ș colare în județ);

între

Accesul limitat al tinerilor din mediul rural la
Număr în creștere al cazurilor de abandon,
mai ales în cazul învățământului liceal ș i

lnteres ridicat în formarea profesională a
adulților în județ;

tehnic;
Accesul redus al populației Ia sisteme

permanentă

din

partea

managerilor instituțiilor culturale din județ
asigurarea

dezechilibre

oferta educațională;

a personalului din domeniu;

pentru

ocupată din

educație (gimnazial/primar sau mai puțin)

În ceea ce privește activitatea instituțiilor

Preocuparea

de

20,3% m urban);

ajutoare sociale din regiunea Sud Muntenia

serviciilor publice în

ocupată din

mediul rural are studii superioare (față

mediul rural are

necesare furnizării

90

dezvoltat, mai ales în mediul rural;

(reprezentând 9,8% din numărul total de

Existența institutiilor ș i a infrastructurii

Page

Sistemul sanitar public și privat este slab

unei

agende

cu

evenimente culturale relevante; Existența
structurilor instituționale de bază pentru

centralizate

de

alimentare

cu

apă,

canalizare ș i salubritate;
Rețele de alimentare

ș i distribuția apei

existente uzate moral;
Nivelul

redus de ape uzate

epurate
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protecția mediului;

conforme;

Implementarea

programelor

de

dezvoltare, privind managementul integrat al
resurselor de apă ș i managementul integrat
al deșeurilor; Implicarea activă a factorilor
de decizie în aplicarea politicilor

a

lnfrastructură precară pentru colectarea,
transportul și eliminarea deșeurilor;
Nivelul redus
deșeurilor,

de acțiune pentru protecția

planurilor

lnfrastructura edilitară uzată;

mediului;

al

al

colectării selective a

reciclării

și

valorificării

acestora;
Sumele

obținute din

TVA Ia

bugetul

consolidate înregistrează o scădere, de Ia

Spor natural pozitiv;

În ultimii 3 ani dinamica incasărilor Ia aproximativ 49 mii. în 2008, Ia aproximativ 37
bugetul consolidat a înregistrat o creștere mii. lei. în 2009.
importanta a incasarii veniturilor Ia bugetul
consolidat Ia nivelul județului Ialomita;
Încasările

din

impozitul

pe

venit

au

crescut semnificativ în anul 2008 față de
2007, de Ia aproximativ

16 mii. lei Ia

aproximativ 21 mii. lei, păstrându-și trendul
ascendent ș i în anul 2009 (aproximativ 24
mii. lei).
Oportunități

Amenințări

Întărirea structurilor administrative drept
element de bază pentru construirea unui

cercetare-dezvoltare

sistem robust de management

străinătate ș i realizarea de consorții în

mediului

și

contribuția

al

Ia dezvoltarea

durabilă;

dezvoltarea
care

specific

pentru

capacității personalului

implementeaza

91

țară

și/sau

vederea monitoringului integrat al mediului

și

aplică

efectiv

protecției mediului;
parteneriatelor

lung;
Insuficienta resurselor financiare pentru

proiecte europene și politicile în domeniul
Întărirea

din

și luarea unor decizii pe termen mediu ș i

Instruirea permanentă

Page

Insuficiența colaborare cu Institute de

realizarea unor proiecte Ia nivel județean și
cofinanțarea unor proiecte din fonduri UE;
Personal

naționale

și

insuficient

instruit

pentru

implementarea și aplicarea efectivă a
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internaționale cu

instituții

domeniu

activitate

de

care au ca
evaluarea

biodiversității și protecția mediului;
elaborare și implementare

a

politicilor de mediu;

serviciile

publice

asistenței

sociale,

descentralizate

ale

identificare

a

unor

surse

suplimentare de finanțare, în condiții de
sustenabilitate, pentru realizarea
proiecte

0 mai bună colaborareîlntre instituțiile
locale din domeniul

domeniul protecției mediului;
Slaba

Întărirea parteneriatului cu ONG-urile în
procesul de

proiectelor europene ș i a politicilor în

programe

unor

de anvergură, în

special în domeniile infrastructurii, energiei,
protecției mediului, siguranței alimentare,
educației, sănătății și serviciilor sociale.

ministerelor ș i ONG-urile de profil;
Încurajarea parteneriatelor public-privat
în vederea înființării de servicii alternative;
Existența

fondurilor

europene pentru

îmbunatățirea infrastructurii

și serviciilor
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publice;
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6.2 Analiză SWOT Comuna Giurgeni

Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Giurgeni a fost
evaluarea situaţiei curente a comunei din perspectiva domeniilor cheie, care a permis analiza
în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale.
În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument managerial,
pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante, care vor afecta întrun mod sau altul, evoluţia viitoare a comunei Giurgeni.
Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce
priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă
haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.
Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează
cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel
strategic.
Etapele metodologice principale ale analizei au fost următoarele:
- realizarea unei analize preliminare;
- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii;
- analiza sectorială a domeniilor strategice principale;
- articularea documentului strategic.
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Numele este descriptiv:
-

Strengths (puncte tari);

-

Weaknesses (puncte slabe);

-

Opportunities (oportunitati);

-

Threats (riscuri).
Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund necesităţilor
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de dezvoltare a comunei Giurgeni, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile şi
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare
regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020.
Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare şi
prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităţilor şi
ameninţărilor.
Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de care
comunitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare.
Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile
insuficiente sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare.
Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale
mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la
schimbările legislative, integrarea europeană şi posibilitatea oferită comunităţii de a se dezvolta
într-o formă superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes.
Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia
privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de
mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau instabile care afectează
capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care şi le-a propus.
Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de dezvoltare
a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de intercondiţionare.
Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi realizările comunităţii, analiza
SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană şi integrată a legăturilor dintre elementele pozitive
şi negative ale comunităţii.
Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" ale
comunităţii, iar ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.
Agricultură și dezvoltare rurală
Puncte tari

Puncte slabe

◘ relief și climă propice dezvoltării agricole;

◘ drumurile de acces la exploatații agricole
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◘ specificul zonei este preponderent agricol uzate;
având condiții climatice favorabile acestui ◘ fărâmițarea terenurilor agricole;
sector de activitate;

◘ neimplicarea tinerilor în agricultură;
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◘

teren agricol – 7348 ha (7226 ha teren ◘ îmbătrânirea forței de muncă ocupate în

arabil);

agricultură;

◘ productivitate bună a terenurilor agricole;

◘ umflarea albiei brațului Borcea pe raza

◘ existența societăților cu profil agricol;

localității și producerea inundațiilor;

◘ tradiții în creșterea animalelor;

◘ slaba dezvoltare a legumiculturii în zonă;

◘ capacitatea crescută de a elabora și de a ◘ lipsa unor centre pentru colectarea laptelui;
implementa proiecte viabile de dezvoltare ◘
locală;
◘

utilaje

resurse

financiare

reduse

pentru

cofinanțarea proiectelor prin fonduri europene;
agricole

noi,

și

tehnologii ◘ accesarea greoaie a fondurilor europene
pentru utilaje și investiții în sere și solarii.

performante;

◘ apropierea de municipiul Fetești constituie ◘ inexistența sistemului de irigații;
un avantaj pentru comună - tehnologii noi,
echipamente moderne;
◘ existența fondurilor europene pentru
susținerea și subvenționarea agriculturii;
◘ zonă optimă pentru cultivarea cerealelor.
Oportunități
◘

necesitatea

Amenințări
înființării

perdelelor

de ◘ fluctuațiile cursului valutar;

protecție;

◘ schimbările climatice;

◘ realizarea sistemului de irigații;

◘ limitările bugetare privind ajutoarele de stat;

◘ înființarea unui centru de colectare a ◘ pierderea interesului pentru agricultură a
populației, veniturile obținute fiind foarte mici;

laptelui;

◘ înființarea unui centru de depozitare și ◘ creșterea costurilor cu mâna de lucru;
◘ creșterea prețurilor la semințe de calitate;

prelucrare a cerealelor;
◘

modernizare

piață

agroalimentară

amenjarea unui obor pentru animale;

și ◘

incoerența

legislativă

(reglementări

interpretabile) și instabilitatea politică;

◘ dezvoltarea rurală locală bazată pe ◘

posibilitatea

apariției

unor

fenomene
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constituirea și funcționarea grupurilor de imprevizibile: inundații, cutremure care pun în
acțiune locală (GAL);

pericol structuri antropice;

◘ dezvoltarea sectorului legume - fructe;

◘ eroziunea și degradarea calității solurilor ce
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pot conduce la scăderea randamentului în
agricultură;
◘ oferte de creditare greu accesibile (garanții
mari);
◘ nivelul ridicat al taxelor.
Infrastructură și mediu
Puncte tari

Puncte slabe

◘ apropierea de orașele Constanța,Tăndărei ◘ europubele insuficiente;
și Slobozia;

◘ trotuare neamanajate pe întreaga suprafață

◘ alimentarea cu energie electrică realizată a localității;
inclusiv serviciul public de iluminat parțial ◘

existența

unor

drumuri

comunale

modernizat;

neasfaltate;

◘ starea drumurilor din comună este bună;

◘ inexistența unui punct de reciclare a

◘ drumuri modernizate în proporție de 80%;

deșeurilor.

◘ drumuri pietruite în proporție de 20%;

◘ posibilități financiare reduse ale

◘ calitatea factorilor de mediu nu este localnicilor pentru reabilitarea clădirilor;
afectată de surse de poluare majore;
◘

◘ inexistența surselor de energie „verde”;

rețea nouă de alimentare cu apă și ◘ conștientizare redusă a populației

canalizare;
◘ densitatea locuințelor în comună pe km²
este

destul

de

mare

și

avantajează

alimentarea cu apă, și canalizare;
Oportunități

Amenințări

◘ înființare perdele de protecție;

◘

resurse

financiare

insuficiente

pentru

◘ înființare și extinderea rețelei de canalizare cofinanțarea proiectelor finanțate prin Fonduri
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◘ înființarea stației de tratare a apei potabile; Structurale;
◘ amenajarea trotuarelor pietonale;

◘

◘ asfaltarea tuturor străzilor comunale;

întreprinzători, dar și în rândul populației a

◘ modernizarea iluminatului public;

normelor europene de mediu;

slaba

informare

în

rândul

micilor
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◘ amenajarea de locuri de agrement;

◘

depozitarea

necontrolată

a

deșeurilor

◘ îmbunătățirea drumurilor de exploatație rezultate din activitățile gospodărești poate
agricolă;

conduce la infiltrații în pânza freactică cu efect

◘ modernizare și dotare sediu Primărie;

asupra stării de sănătate a populației;

◘ campanii de conștientizare a populației în ◘

schimbările

climatice

pot

afecta

vederea colectării selective a deșeurilor infrastructura rutieră;
menajere.

◘ instabilitatea legislativă;

◘ creşterea suportului financiar acordat de

◘

Uniunea Europeană prin Fonduri Structurale

resurselor financiare pentru întreținere;

pentru finanţarea proiectelor de

◘ fluctuația cursului valutar.

infrastructură şi mediu;

◘ creșterea riscului abandonării și degradării

◘ posibilitatea accesării unor programe de

fondului construit, prin emigrarea temporară a

deprecierea

infrastructurii

din

lipsa

finanţare comunitare ale Uniunii Europene populației în alte zone ale județului sau ale
pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în UE;
◘ costul ridicat al documentațiilor

mediul rural.

preliminare și necesitatea cofinanțării
proiectelor, poate împiedica accesarea
fondurilor europene;
◘ lipsa resurselor materiale pentru atingerea
obiectivelor propuse; ◘ lipsa resurselor
materiale pentru atingerea
obiectivelor propuse;

Economie și mediul de afaceri
Puncte tari

Puncte slabe

◘ teren arabil cu potențial de diversificare a ◘ resurse financiare insuficiente la nivel local
culturilor;

pentru susținerea / promovarea unor investiții;
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◘ poziția în teritoriu și accesibilitatea ridicată ◘ slaba informare cu privire la normele
reprezintă elemente de atractivitate pentru europene;
posibilii investitori;

◘ slaba infrastructură de asistență pentru
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◘ forță de muncă necalificată și calificată;

mediul de afaceri;

◘ populație activă calificată și necalificată;

◘ perfecționarea și utilizarea mai eficientă a

◘ mediu de afaceri favorabil;

capitalului uman autohton;

◘ sectorul agricol bine dezvoltat datorită ◘ cererea insuficientă de forță de muncă în
amplasării;

comună;

◘ tradiții locale în cultivarea cerealelor, ◘ programele de finanțare pentru crearea
creșterea animalelor și pescuitul;

locurilor de muncă nu sunt accesate;

◘ existența mai multor societăți agricole, ◘ nivel scăzut al venitului pe gospodărie.
zona fiind cu mediu agricol foarte dezvoltat;

◘ interes scăzut al agenților economici locali

◘ existența agenților economici în domeniul pentru formarea profesională a angajaților;
comerțului;

◘ strategie neperformantă la nivelul comunei
în ceea ce privește stimularea inființării de
IMM-uriavând ca rezultat nivelul redus de
dezvoltare al acestui sector;
◘ experiență redusă/ lipsă de experiență a
unor agenți economici locali, în domeniul
pescuitului
◘ lipsă procesare locală a produselor
vegetale și animale;
◘ migrație masivă a populației active în zone
mai dezvoltate ale României și în țări din
spațiul european;
◘ număr redus de utilaje Agricole utilizate în
gospodăriile particulare și în societățile
agricole;
◘ lipsa pieței de materii prime și a celei de
desfacere a produselor pe raza comunei;

Page

98

Oportunități

Amenințări

◘ programe europene de finanțare pentru ◘ instabilitatea legislativă;
mediul economic, pentru creșterea

◘ fluctuațiile cursului valutar;
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competitivității economice și pentru crearea ◘ capacitatea limitată a mediului de afaceri de
locurilor de muncă;
◘

programe

a accesa, cofinanța proiectele din fonduri

guvernamentale

pentru europene;

încurajarea tinerilor fermieri și a micilor

◘ oferte de creditare greu accesibile (garanții

întreprinzători;

mari);

◘ disponibilitatea autorităților locale de a ◘ rata ridicată a dobânzii la credite;
încheia parteneriate cu investitori locali sau ◘ reducerea ponderii populației active și
străini;
◘

acțiuni

îmbătrânirea acesteia;
de

sprijinire

a

inițiativei ◘

antreprenoriale de către autoritățile locale;

scăderea

continuă

a

producției

prin

scăderea productivității muncii.

◘ diversificarea activităților productive în
concordanță cu materiile prime locale;
◘ organizarea de târguri tematice;
◘

campanii

de

îndrumare

a

micilor

întreprinzători în vederea obținerii finanțării
de proiecte în perioada de programare 2014
– 2020.

Turism
Puncte tari

Puncte slabe

◘ existența unor monumente istorice pe raza ◘
localitatii;

insuficienta

punere

în

valoare

a

monumentelor;

◘ poluare redusă ceea ce conferă comunei ◘ inexistența unor forme de promovare a
un nivel de atractivitate ridicat;
◘

amplasarea

în

apropierea

comunei pentru creșterea numărului de
Dunării, turiști pe teritoriul acesteia;

existența posibilităților de vânătoare sunt o ◘ promovarea slabă a produselor turistice
atracție turistică pentru toți iubitorii de vânat, existente;
pescuit și peisaje rurale.

◘ inexistența pe raza comunei a unei structuri
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de primire turistică (pensiune).
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Oportunități

Amenințări

◘ promovarea identității locale;

◘ lipsa infrastructurii de utilități (gaze naturale)

◘ atragerea interesului turiștilor pentru va ține turiștii la distanța;
obiectivele turistice aflate pe plan local;

◘ migrarea turistică către alte zone care își

◘ îmbunătățirea infrastructurii fizice și de exploatează potențialul;
utilități;
◘ înființarea unui parc cu ponton de acostare
a navelor.
◘ promovarea meșteșugurilor tradiționale;
◘ înfiintarea unui adapost pentru pescari prin
POPAM.
Educație, cultură și culte
Puncte tari

Puncte slabe

◘ profesori calificațI;

◘ posibilități insuficiente de recreere în cadrul

◘ condiții optime de desfășurare a procesului școlii;
instructiv - educativ (bază materială, spații ◘ dezinteresul crescut al elevilor față de
școală;

adecvate);

◘ colaborare bună cu partenerii locali (școală ◘ lipsa unor programe educaționale cu privire
- biserică - primărie - poliție - dispensar);

la

valorificarea

deșeurilor

și

◘ relații interumane adecvate;

depozitării lor în mod necontrolat;

evitarea

◘ deschiderea cadrelor didactice către ◘ inexistența unui liceu agricol în comună în
perfecționare prin formarea continuă;

vederea pregătirii tinerilor și ulterior în vederea

◘ existența transportului școlar;

creșterii locurilor de muncă;

◘ dorința de reușită școlară și profesională ◘ inexistența unui after-school;
prin folosirea de metode interactive în
vederea realizării educației;
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◘ organizarea unor activități extracurriculare
diversificate;
◘ achiziția de carte în fiecare an;
◘ existența dotărilor în școli;
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◘ existența căminului cultural modernizat si
dotat;
◘ existența unei biblioteci în comună;
◘ existența bisericii.
Oportunități

Amenințări

◘ înființarea unui centru de tip after-school;

◘

◘ modernizarea și dotarea grodiniței;

declinului natalității;

◘ îmbunătățirea bazei materiale an de an;

◘ migrarea forței de muncă către oraș;

◘ implicarea în proiecte pentru învăţământul

◘ îmbătrânirea populației;

rural;

◘ gradul ridicat de sărăcie al locuitorilor;

◘ organizarea de cursuri de formare,

◘ lipsa de încredere în potențialul și rolul școlii

reconversie şi perfecţionare profesională

în viața socială și culturală;

în comună prin intermediul unor parteneri;

◘ timpul limitat al părinților dedicat educației

◘ creşterea exigenţei părinţilor faţă de

copiilor;

serviciile pe care le oferă şcoala;

◘ nivelul economic și cultural scăzut al

◘ legislaţia muncii permite angajarea de

părinților;

către şcoală a personalului calificat pentru

◘ schimbarea continuă a sistemului de

compartimentele deficitare;

evaluare a elevilor;

◘ părinţi care solicită şi manifestă interes

◘ neadaptarea învățământului la cerințele,

pentru o pregătire de calitate;

nevoile

◘ existența multor proiecte pentru

schimbare.

dezvoltarea personală;

◘ existenţa unor necorelaţii între

◘ asistenţă de specialitate în realizarea de

programele şcolare de la învăţământul

proiecte de parteneriat

primar cu cele de la învăţământul gimnazial;

◘ modernizarea terenului de sport.

◘ creşterea numărului de elevi proveniţi din

reducerea

populației

societății

aflată

școlare

în

datorată

proces

de

familii monoparentale sau din familii
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emigrate în ţările UE;
◘ lipsa de timp a părinţilor conduce la o
slabă implicare a familiei în viaţa şcolii;
◘ slaba salarizare a personalului didactic;
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◘ bugetul limitat al comunităţii locale faţă
de nevoile şcolii;
Sănătate și asistență socială
Puncte tari

Puncte slabe

◘ existența unui dispensar medical uman;

◘ îmbătrânirea populației;

◘

personal

angajat

conform

normelor ◘ starea de sănătate precară;
◘ societatea civilă insuficient implicată în

medicale;

◘ existența compartimentului de asistență cazurile sociale;
socială în cadrul primăriei;

◘ populația percepe eronat sensul asistenței

◘ existența unor proiecte in derulare pentru sociale;
modernizarea dispensarului uman;

◘ fonduri insuficiente destinate asistenței

◘ existența unor programe complexe de medicale;
urmărire a stării de sănătate a populației.

◘ inexistența unui centru social pentru
vârstnici;
◘ informare insuficientă cu privire la fondurile
destinate asistenței sociale.

Oportunități

Amenințări

◘ programe de asistență socială pentru ◘ îmbătrânirea populației;
vârstnici și copii;

◘ starea de sănătate din ce în ce mai precară

◘ înființarea unui centru pentru persoane datorită scăderii nivelului de trai al
populației;

vârstnice;

◘ înființarea unui centru de zi (after-school) ◘ lipsa investitorilor în domeniul sanitar;
◘ natalitatea scăzută în mediul rural;

pentru copii;

◘ promovarea utilizării produselor naturiste în ◘ lipsa locurilor de muncă va duce la creșterea
detrimentul celor care au în componență numărului de persoane asistate social.
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diferite substanțe nocive organismului;
◘ promovarea unui stil de viață sănătos, a
unei nutriții echilibrate, de combatere a
consumului de tutun și alcool.
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Resurse umane, piața muncii
Puncte tari

Puncte slabe

◘ populația comunei este de 1514 persoane; ◘ adaptarea mai lentă la schimbările și
◘ principala calificare este în agricultură și provocările lumii actuale, în general, și la
fenomenul

pescuit;

mobilității

și

reconversiei

◘ existența resurselor umane calificate ce pot profesionale, în special;
asigura dezvoltarea activității economico – ◘ migrarea tinerilor spre mediul urban;
◘ număr mic de angajatori în comună;

sociale;

◘ lipsa mentalității pro-active față de muncă;
◘ capacitatea financiară scăzută a locuitorilor
comunei;
Oportunități

Amenințări

◘ atragerea de programe cu finanțare ◘ scăderea numărului persoanelor calificate,
europeană pentru stimularea ocupării forței prin ieșirea acestora din viața activă;
de muncă;

◘ creșterea șomajului în rândul tinerilor

◘ adaptarea programelor de învățământ la absolvenți;
cerințele pieței muncii;

◘ migrarea populației;

◘ existența unor reglementări ce acordă ◘

motivarea

redusă

a

tinerilor

pentru

facilități angajatorilor care creează noi locuri începerea activității profesionale;
de muncă pentru șomeri, tineri absolvenți și ◘ dezechilibre între cerere și ofertă pe piața
alte categorii de persoane;

muncii;

◘ piața muncii în dezvoltare;

◘ dezechilibre între nivelul de calificare a forței

◘ cursuri / programe de conștientizare și de muncă și cerințele pieței muncii;
motivare ocupațională.

◘ instabilitatea economică.
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Economia locală
Puncte tari

Puncte slabe

◘ potential agricol ridicat;

◘ slaba valorificare a disponibilului de

◘ existența unei infrastructure convenabile

teren agricol din comună;

de comunicații;

◘ interes scăzut al agenților economici
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◘ amplasare teritorială favorabilă în ceea

locali pentru formarea profesională a

ce privește accesibilitatea pe cale rutieră;

angajaților;

◘ existența forței de muncă disponibilă în

◘ număr scăzut al investitorilor străini

comună, multe persoane apte și doritoare

din comună;

de a lucra;

◘ strategie neperformantă la nivelul

◘ existența agenților economici înregistrați

comunei în ceea ce privește stimularea

care își au sediul sau punctele de lucru pe

inființării de IMM-uri având ca rezultat nivelul

teritorilul comunei;

redus de dezvoltare al acestui sector;

◘ existența egenților economici în

◘ număr redus al locurilor de muncă pe

domeniul comerțului;

piața locală;

◘ ponderea considerabilă a terenurilor

◘ experiență redusă/ lipsă de experiență

agricole din totalul suprafeței comunei.

a unor agenți economici locali, în domenii de
actualitate pentru afaceri - marketing și
management;
◘ lipsă procesare locală a produselor
vegetale și animale;
◘ migrație masivă a populației active în
zone mai dezvoltate ale României și în țări
din spațiul european;
◘ număr redus de utilaje Agricole utilizate în
gospodăriile particulare și în societățile
agricole;
◘ lipsa pieței de materii prime și a celei
de desfacere a produselor pe raza comunei;
◘ diversitatea redusă a domeniilor
economice reprezentate de către
agenții economici activi pe teritoriul
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comunei.
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Oportunități

Amenințări

◘ programe de sprijinire a înfiinţării de

◘ instabilitate legislativă, modificarea

grupuri de producători;

frecventă a economiei, legi stufoase;

◘ valorificarea sprijinului financiar oferit

◘ politică nefavorabilă dezvoltării afacerilor

prin PNDR pentru dezvoltarea sectorului

(taxe și impozite numeroase);

agricol;

◘ adaptabilitatea scăzută la schimbare a

◘ cofinanțare din resurse guvernamentale

agenților economici și a forței de muncă;

a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii

◘ capacitate redusă de susținere financiară

rurale, a activităților generatoare de venit, a

a modernizării;

pregătirii resursei umane;

◘ perpetuarea agriculturii de subzistență;

◘ diversificarea activităților economice;

◘ invadarea pieței interne cu produse

◘ existența de terenuri proprietate publică

agricole ale țărilor beneficiare a unor fonduri

disponibile concesionării/ vânzării;

substanțiale ale UE în ceea ce privește

◘ oportunități în înființarea de structuri

susținerea sectorului agricol;

de consultanță/ informare privind sistemele/

◘ condițiile UE dificile a fi îndeplinite

mecanismele de finanțare și creditare a

de către agenții economici autohtoni, aspect

sectorului economic;

care face ca, pentru majoritatea

◘ promovarea și stimularea asociațiilor

producătorilor agricoli din România, piața UE

agricole în scopul exploatării intensive a

să fie inaccesibilă;

terenurilor;

◘ insuficientă pregătire în vederea accesării

◘ utilizarea tehnologiilor performante;

Fondurilor Structurale și de Coeziune;

◘ valorificarea terenurilor Agricole

◘ fonduri străine pentru investiții, relativ

degradate şi nevaloroase;

scăzute în raport cu necesarul;

◘ cooperare între producătorii agricoli locali ◘ profilul pur agricol al majorității satelor;
și agenți economici activi în domeniul

◘ sistemul de achiziții foarte restrictiv

industriei alimentare;

împiedică firmele locale să câștige

◘ înființare piață de desfacere;

contractele.
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◘ creşterea gradului de diversificare a
agriculturii;
◘ creşterea investiţiilor străine în
teritoriu.
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Siguranță publică
Puncte tari

Puncte slabe

◘ buna colaborare cu autoritățile locale;

◘ trecerile de pietoni nu sunt luminate;

◘ buna colaborare cu cetățenii din comună;

◘ Serviciul voluntar de situații de urgență nu

◘ iluminarea străzilor;

este amenajat și dotat cu autospeciale;

◘ drumurile principale sunt în stare bună
permițând accesul ușor în cazul intervențiilor;
◘ existența Serviciului Voluntar de Situatii de
Urgenta in cadrul primariei;
◘ gruparea unitară a gospodăriilor.
Oportunități

Amenințări

◘ amenajarea și dotarea centrului de situații ◘ lacune legislative referitoare la Legea
de urgență;

61/1991 republicată privind neîncasarea

◘ iluminarea trecerilor de pietoni;

contravalorilor amenzilor și transformarea
acesteia în muncă în folosul comunității sau
alte măsuri pentru constrângere;

Administrație publică
Puncte tari

Puncte slabe

◘ colaborarea primăriei cu cetățeanul și cu ◘ lipsa de personal specializat în diverse
întreaga comunitate se realizează prin

compartimente;

personal specializat în relații publice;

◘ buget local insuficient pentru realizarea unor

◘ mediu de lucru bine organizat;

investiții;

◘ deschiderea administrației actuale către

◘ sediul primăriei este mic și nu este dotat

investiții;

corespunzător;

◘ implicarea activă a instituțiilor publice

◘ apariția cu mare întârziere a normelor sau
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◘ buna colaborare cu alte instituții ale metodologiilor de aplicare a unor legi sau
administrației locale și județene;

necorelarea acestora.

◘ parteneriate ale administrației locale:

◘ interpretări eronate privind impozitele și

Grupul

de

Acțiune

Locală

„Danubius taxele, în unele cazuri;
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Ialomița-Brăila”

(2014-2020),

Asociația ◘ insuficienta conştientizare a noţiunilor

Comunelor din România, ACOR.

de eficienţă, rentabilitate şi transparenţă în
administrarea domeniului public şi privat al
comunei;
◘ posibilităţi reduse de motivare financiară a
personalului şi de atragere a persoanelor cu
calificare superioară în structurile
funcţionarilor publici;
◘ încărcarea cu sarcini suplimentare peste
cele prevăzute în fişa postului datorită
insuficienţei personalului din instituţie;
◘ apariția cu mare întârziere a normelor sau
metodologiilor de aplicare a unor legi sau
necorelarea acestora.

Oportunități

Amenințări

◘ implementarea unor programe cu finanțare ◘ mediul politic instabil la nivel național;
externă care vor conduce la îmbunătățirea ◘ buget insuficient în realizarea investițiilor;
activității în administrația publică;

◘ nemulțumiri manifestate de către populație

◘ modernizarea și dotarea sediului primăriei; generate de măsurile economice și sociale
◘ încheierea de parteneriate cu alte entități;

luate de Guvern;

◘ lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi

◘ schimbări legislative prea frecvente

extravilan, reactualizare PUG;

pentru a fi asimilate eficient;

◘ dezvoltarea sentimentului de apartenenţă

◘ riscul eșecului în realizarea și finalizarea

la comunitate;

unor proiecte;

◘ creşterea autonomiei locale în actul

◘ refuzul achitării unor taxe și impozite.

administrativ;

◘ instabilitate legislativă
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◘ dezvoltarea capacității administrative prin
pregătirea și formarea continuă a
personalului din administrația publică.
◘ aplicarea principiului transparenței în
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activitatea instituțiilor publice.
◘ dezvoltarea capacității administrative prin
pregătirea

și

formarea

continuă

a

personalului din administrația publică prin
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intermediul fondurilor europene.
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CAPITOLUL VII
PORTOFOLIUL DE PROIECTE DE DEZVOLTARE
PENTRU PERIOADA 2007-2014
În perioada 2007 – 2014 în comuna Giurgeni s-au dezvoltat următoarele proiecte:
✓ Modernizare drumuri prin asfaltare pe teritoriul comunei:
•

Strada Digului – PNDL 1;

•

Strada 22 Decembrie – PNDR 322;

•

Strada Pogoanele - PNDR 322, GAL;

•

Strada Lucnca - PNDR 322;

•

Strada Castelului – GAL;

•

Strada Bechea - PNDR 322;

•

Strada Mică – Buget local;

•

Strada Școlii – Buget local;

•

Strada Pescarilor – Buget local;

•

Strada Orezului – Buget local;

•

Strada Islazului – Buget local.

✓ Pietruire drumuri:
• DN 5;
• Strada Orizicolă (1,5 km).
✓ Rețea de canalizare;
✓ Reparații și dotare cămin cultural – PNDR 322;
✓ Confecționare și montare scenă exterioară și gard cămin cultural și biserică –
Buget local;
✓ Trapeză Biserica “Sfinții Constantin și Elena” – Bugetul local;
✓ Iluminat public și alei pietonale pavele cimitir;
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✓ Platformă de depozitare și gospodărirea gunoiului de grajd și deșeuri menajere –
Buget local;
✓ Platformă gunoi după normele europene (Fondul de Mediu);
✓ Reabilitare școală cu dotări interioare, grup sanitar, sală de sport, central termică
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pe curent;
✓ Iluminat public IAS;
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✓ Biblionet, bibliotecă virtuală.
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CAPITOLUL VIII
ANALIZA DOCUMENTELOR PROGRAMATICE
Proiectul legislativ UE pentru perioada 2014-2020 face referire la următoarele aspecte
care stau la baza procesului de programarea a fondurilor europene nerambursabile alocate în
viitorul exerciţiu financiar:
-

concentrarea tematică asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 pentru o “creştere

inteligentă, durabilă şi incluzivă”, transpuse în CSC la nivel european;
-

un cadru unic de programare la nivelul fiecărui stat membru – numit Contract/Acord de

Parteneriat (C/AP) 2014-2020, care va acoperi instrumentele structurale şi fondurile destinate
dezvoltării rurale şi pescuitului, respectiv: Fondul European pentru Dezvoltare Regională
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), FEADR (Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi FEPM (Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri
Maritime);
-

posibilitatea elaborării unor programe multi-fond în cazul implementării instrumentelor

structurale;
-

oportunităţi extinse pentru abordarea teritorială a programării;

-

un accent crescut pe performanţa şi monitorizarea rezultatelor;

-

impunerea unor condiţionalităţi macroeconomice, ex-ante şi ex-post pentru accesarea /

cheltuirea fondurilor;
-

simplificarea procesului de implementare şi un mai bun management al fondurilor.

A. Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) – program prin care se
acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru
dezvoltarea

economico

–

socială

a

spaţiului

rural

din

România.
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PNDR răspunde la 3 dintre provocările de dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat:
•

Competitivitatea și dezvoltarea locală;

•

Oamenii și societatea;

•

Resursele.
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Prin PNDR vor fi finanțate 14 măsuri de dezvoltare rurală cu o alocare financiară
de 9,363 miliarde Euro din care 8,015 miliarde Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR) și 1,347 miliarde contribuție națională.
PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține
dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:
•

OS1 - Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole;

•

OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;

•

OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6);
Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014‐
2020 sunt:
•

Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora,

deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
•

Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;

•

Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în

zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
•

Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor

în sectoarele nonagricole din mediul rural;
•

Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui

subprogram dedicate;
•

Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul

abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea,
calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii
sociale.
Pentru realizarea Obiectivului Strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finanțate
următoarele categorii de intervenție:
•

Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de
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acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile,
facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.);
•

Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing,

depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc;
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Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor de

•

fermieri;
•

Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;

•

Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători.
Pentru realizarea Obiectivului Strategic 2, prin măsurile PNDR vor fi finanțate

următoarele categorii de intervenție:
Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea perdelelor

•

forestiere pe aceste terenuri;
Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-

•

mediu;
•

Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să

mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice;
•

Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue activitatea

în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri.specifice.
Pentru realizarea Obiectivului Strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele
categorii de intervenție:
•

Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-

agricole în zonele rurale;
•

Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri

locale), infrastructură educațională, medicală și socială;
•

Restaurarea și conservarea moștenirii culturale;

•

Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru

dezvoltarea locală;
B. Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)
POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze
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dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și
reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.
Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane
competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o
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structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și
predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să ofere decidenților
politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici publice în interesul
cetățenilor. Optimizarea administrației este o condiție importantă pentru punerea în aplicare a
oricărei schimbări structurale către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În
cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și
instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali,
instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și
instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale
beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.
Axa prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectivul specific 1.1 este: - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către
cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Exemple de acțiuni sunt prezentate mai jos:
•

Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central;

•

Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management;

•

Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor;

•

Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul

de afaceri prin simplificarea poverii administrative ce afectează mediul de afaceri și simplificarea
procedurilor administrative pentru cetățeni;
•

Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali;

•

Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile

publice (inclusiv decidenți politici).
Obiectivul Specific 1.2 este:

- Dezvoltarea și implementarea de politici și

instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane;
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Exemple de acțiuni sunt prezentate mai jos:
•

Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane;

•

Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea

profesionalismului și a atractivității administrației publice.
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Obiectivul Specific 1.4 este: - Creșterea transparenței și responsabilității
sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de
achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu
Exemple de acțiuni sunt prezentate mai jos:
•

Măsuri care urmăresc să îmbunătățească cadrul legal și instituțional în domeniul

achizițiilor publice;
•

Sprijin pentru măsuri care să vizeze îmbunătățirea pregătirii și managementului

procedurilor de achiziții publice, și asigurarea executării corecte a contractelor;
•

Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile

publice (inclusiv decidenți politici).
Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management
performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și
integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a
calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și
integrități sporite la nivelul acestuia.
Obiectivul Specific 2.1 este: - Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP
Exemple de acțiuni sunt prezentate mai jos:
•

Planificare strategică și financiară;

•

Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel local;

•

Măsuri pentru susținerea organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali;

•

Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale (inclusiv a

factorilor de decizie la nivel politic).
Obiectivul Specific 2.2 este: - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul
autorităților și instituțiilor publice
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Exemple de acțiuni sunt prezentate mai jos:
•

Măsuri de creștere a transparenței în administrația public;

•

Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern);

•

Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția;
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•

Educație anticorupție.

C. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
POCU stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de
către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin
Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului
general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale
și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi
socială dintre România şi Statele Membre ale UE.
Programul Operațional Capital Uman este împărțit în mai multe axe, dintre care le
amintim pe cele care se referă la mediul rural, după cum urmează:
Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
Acţiunile planificate în cadrul AP 1 urmează să fie implementate în cele trei regiuni eligibile
în care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25%, şi anume: regiunea Centru (31,7%),
regiunea Sud-Est (31,3%) şi regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai puțin dezvoltate în
concordanță cu AP 2014-20202.
Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt:
•

creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la

Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud
Muntenia);
•

îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea

competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta
între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia).
Prin urmare, vor beneficia de măsurile prevăzute în cadrul acestei axe prioritare doar
tinerii NEETs șomeri, înregistrați la SPO direct sau prin intermediul acțiunilor de identificare a
tinerilor NEETs descrise la obiectivul specific din cadrul AP2. Pentru a obţine rezultatele
și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în ILMT la nivelul UE.
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anticipate, acțiunile vor fi finanţate din resursele „Iniţiativei Locuri de muncă pentru tineri” (ILMT)
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Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea
nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor
identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților. Pentru atingerea acestui obiectiv specific vor
fi susținute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:
*Acțiuni care vizează angajații:
•

Participarea angajaților la programe de formare profesională (cursuri de calificare de

nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și
perfecționare etc.) în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI. O atenţie deosebită va fi acordată participării la programe de formare
profesională a angajaţilor vârstnici;
•

Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor

locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC
şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
*Acțiuni care vizează angajatorii:
•

Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă.

Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Intervențiile din cadrul acestei axe îşi propun atingerea a patru obiective specifice:
•

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din

comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin
implementarea de măsuri integrate;
•

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din

comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate;
•

îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate prin

susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (eincluziune);
•

reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit

formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.
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situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/
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Axa Prioritară 6 - Educație și competențe
Acțiunile aferente acestei Priorități de Investiții vor viza Obiectivele Strategice 6.2-6.6.
În vederea îndeplinirii OS 6.2. vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
•

Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar în special a grupurilor

cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural
În vederea îndeplinirii OS 6.3. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
•

Activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile,

cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevi din mediul rural/ comunitățile
dezavantajate socio-economic;
•

Activităţi suport menite să conducă la creșterea calității educaţiei obligatorii.
În vederea îndeplinirii OS 6.4. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

•

Activități menite să readucă în sistemul de educație și formare tineri și adulți care nu și-

au finalizat educația obligatorieÎn vederea îndeplinirii OS 6.5. vor fi finanţate prin FSE
următoarele tipuri de acţiuni:
•

Reformarea/validarea/pilotarea.curriculumului naţional şcolar obligatoriu (inclusiv pentru

învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de
competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul primar şi
secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;
•

Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția

competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu;
•

Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit

(ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele de tipul resurselor
educaționale deschise;
•

Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile

competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii
dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.

Page

118

D. Programul Operațional Competitivitate (POC)
Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă
nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea
ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b)
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infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca
un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze
creștere și sustenabilitate.
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală
competitivă
Prioritățile de Investiții sunt:
2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și
sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală; incluziune
digitală, cultură online și e‐sănătate
•

Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet.

2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC:
•

Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării

în domeniu prin dezvoltarea de clustere;
•

Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului

de derulare a comerțului electronic.
2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning:
•

Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice

dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și
întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a
Open Data şi Big Data;
•

Acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor OS 2.4 TIC și a rețelelor

informatice;
•

Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în

domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură.
E. Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este

Page

119

finantat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Acesta este unul
dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează
reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând
creștere și locuri de muncă. Fondul sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil ajută
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comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile finanțează proiecte care creează
noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei facilitează
accesul la finanțare.
Strategia Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 20142020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, îşi
propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului,
menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.
În linie cu prevederile Acordului de Parteneriat, pe parcursul perioadei de programare 20142020, măsurile finanţate prin FEPAM nu vor fi implementate în combinaţie cu alte fonduri (cu
alte cuvinte, intervenţiile vor fi de tip mono-fond). Efectul sinergic anticipat în perioada de
programare se va realiza prin proiecte care se completează reciproc, finanţate din celelalte
fonduri (FEDR, FSE, FEADR).
În ceea ce priveşte intervenţiile de tip CLLD finanţate din FEPAM, acestea vor avea ca
scop creșterea potenţialului zonelor cu specific pescăresc, pentru a promova noi surse de venit
pentru comunitățile pescărești prin activități specifice sectorului (procesare, marketing) sau prin
diversificare (mediu, turism, educaţie) și pentru a proteja şi încuraja biodiversitatea în zonele
vizate. Intervenţiile CLLD vor fi folosite şi pentru combaterea riscului de sărăcie şi excluziune
socială a persoanelor care trăiesc în comunitățile pescărești, de o manieră integrată și prin
activarea comunității.
Măsurile finanţate din FEPAM vor fi corelate şi completate cu intervenţiile din cadrul
celorlalte programe operaţionale, pentru:
Obiectivul tematic 3 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a
sectorului agricol şi a sectorului.de.pescuit.şi.acvacultură;
Obiectivul tematic 4 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon în toate sectoarele;
Obiectivul tematic 6 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a
resurselor;
de muncă;
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Obiectivul tematic 8 - Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei
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F. Programul Operațional Regional (POR)
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului
Operațional Regional 2007-2020 și unul dintre programele prin care România va putea accesa
fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională (FEDR), în perioada2014-2020.
Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR
2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia
Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor
probleme:
•

Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel

scăzut de asimilare a inovării în firme,
•

IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității

economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, în documentele de
programare strategică națională, sunt:
o

gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută
a afacerilor în toate regiunile,

o

reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață
în primul an de viață.

•

Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire

ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale.
•

Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.

•

Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în

orașele din România.
•

Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.

•

Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru

revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate.
•

Infrastructură rutieră: gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are

•

Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de

servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.
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drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse.
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•

Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea

politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.
•

Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de

Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, pentru o bună
implementare a POR.
Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică menționate
de Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene Structurale și de
Investiții, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2014-2020:
•

Inovare şi cercetare;

•

Agenda digitală;

•

Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);

•

Economie cu emisii reduse de carbon.
POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și

îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel
încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de
inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care
au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă
sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de
euro - contribuția națională:
Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Tipuri de activități:
•

construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv

dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii
crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv
dezvoltarea serviciilor aferente.
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Potențiali beneficiari: IMM uri.
Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice
Tipuri de activități:
•

eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora.
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Potențiali beneficiari: autorități publice centrale și locale.
Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Tipuri de activități:
•

restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural.
Potențiali beneficiari:

•

autorități publice locale

•

autorități publice centrale

•

ONG uri

•

unități de cult

•

parteneriate

Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Tipuri de activități:
•

valorificarea economică a potențialului turistic balnear

•

valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local

•

infrastructură turistică publică de agrement
Potențiali beneficiari:

•

autorități publice locale

•

parteneriate

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
Tipuri de activități:
•

construcţia de spitale regionale

•

reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă

•

reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea

infrastructurii

de

servicii

medicale

(ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
•

construirea/reabilitarea/modernizarea/dotarea

centrelor

comunitare

de

intervenţie

integrată
•

reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă
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rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe
protejate etc.
Potențiali beneficiari:
•

autorități publice locale
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•

furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii

•

parteneriate

Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Tipuri de activități:
•

construcția/

reabilitarea/

modernizarea/

echiparea

infrastructurii

educaţionale

antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu
(școli I‐ VIII);
•

reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale,

liceelor tehnologice;
•

reabilitarea/

modernizarea/

extinderea/

echiparea

infrastructurii

educaţionale

universitare.
Potențiali beneficiari:
•

unităţi administrativ‐teritoriale (APL)

•

instituţii de învăţământ superior de stat

Axa Prioritară 11 - Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România
Tipuri.de.activități:
Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:
•

Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale

României;
•

Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;

•

Management, Strategie și Tactici;
Potențiali beneficiari: ANCPI

G. GRANTURI NORVEGIENE
Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între
Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte
Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi
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Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor
şi capitalurilor.
La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Regatul
Norvegiei pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 cu privire la asistenţa
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nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2009-2014.
Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 îşi propune să contribuie la reducerea
disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de
cooperare între statul donator (Norvegia) şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor
prioritare propuse.
Domeniile finantate in cadrul acestui Mecanism Financiar sunt detaliate in rubrica
de "Programe finanțate".
Astfel, în urma procesului de negociere ce a avut loc între România şi statul donator în
perioada octombrie 2011 – ianuarie 2012, au fost concluzionate prevederile Memorandumului
de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, document ce stabileşte
cadrul de cooperare şi permite implementarea eficientă a asistenţei financiare acordate.
În acest sens, Memorandumul de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar Norvegian
2009-2014 stabileşte entităţile naţionale implicate în implementarea Mecanismului Financiar
Norvegian pentru perioada 2009-2014 şi funcţiile acestora în cadrul sistemului naţional de
management şi control, precum şi cadrul de implementare ce specifică lista sectoarelor
prioritare şi alocarea financiară acordată prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian în
perioada 2009-2014, identificarea programelor aprobate pentru finanţare cu principalele
obiective şi rezultate aşteptate, identificarea Operatorilor de Program, precum şi proiectele
predefinite acceptate.
Obiectivele generale ale granturilor norvegiene sunt reducerea disparităților sociale și
economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele
donatoare şi cele beneficiare.

H. Fondul pentru Mediu
Fondul pentru Mediu este un instrument economico - financiar destinat susţinerii și
realizării proiectelor prioritare pentru protecţie a mediului, în conformitate cu normele și
standardele de mediu în vigoare;
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Fondul pentru Mediu este un fond public, extrabugetar, iar veniturile acestuia sunt venituri
publice, ce fac parte din bugetul general consolidat;
Categorii de proiecte eligibile sunt următoarele:
- prevenirea poluării;
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- reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului;
- reducerea nivelurilor de zgomot;
- utilizarea de tehnologii curate;
- gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase;
- protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi
locale;
- gospodărirea integrată a zonei costiere;
- conservarea biodiversităţii;
- administrarea ariilor naturale protejate;
- educaţia și conștientizarea publicului privind protecţia mediului;
- creșterea producţiei de energie din surse regenerabile;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
- reconstrucţia ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;
- împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în
condiţiile legii;
- închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
- lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele
meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul
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public al statului.
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CAPITOLUL IX
DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE
PENTRU PERIOADA 2014 – 2020
Direcţii strategice
A

Prioritate:
Creșterea accesului la servicii publice de bună calitate

B

Prioritate:
Dezvoltarea socio-culturală a comunei

C

Prioritate:
Dezvoltarea asistenței sociale

D

Prioritate:
Crearea condițiilor pentru dezvoltarea și diversificarea sectorului economic

E

Prioritate:
Protejarea mediului înconjurător

F

Prioritate:
Consolidarea capacității administrative la nivel local

A. Creșterea accesului la servicii publice de bună calitate
MĂSURI/ACȚIUNI

OBIECTIV SPECIFIC
1.Îmbunătățirea

Modernizare drumuri și rigole

infrastructurii

Modernizare si dotare sediu UAT
Modernizare străzi prin asfaltare
Finalizarea sistemului de alimentare cu apă prin montarea unei statii
de clorinare
Contorizare retea de apa potabila
Racordarea gospodăriilor la sistemul de canalizare
Aductiune de gaze
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Amenajarea trotuarelor pietonale pe artera principală și pe cele
secundare
Soluție de acces la proprietăți, privind trotuare, podețe și rigole
Amenajarea stațiilor de transport în comun
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Dezvoltarea infrastructurii de acces spre exploatațiile agricole
Inființarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor menajere in
mod selectiv și controlat
Montarea pubelelor pentru depozitare deșeuri menajere in spații
adecvate
Modernizarea indicatoarelor stradale și a semnalelor luminoase
Modernizare drumuri de exploatare
Amenajare spații verzi și locuri de joacă pentru copii
Elaborarea planului urbanistic general
MĂSURI/ACȚIUNI

OBIECTIV SPECIFIC
2.Creșterea gradului

Dotarea cu sisteme de monitorizare video a locurilor publice si

de protecție și

sediu UAT.

siguranță al cetățenilor Instalarea hidranților
Amenajarea și dotarea centrului de situații de urgență
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminatului public

OBIECTIV SPECIFIC

MĂSURI/ACȚIUNI

1.Crearea

Înființarea unui parc cu ponton de acostare a navelor

posibilităților de

Amenajarea zonelor de agrement

agrement

Construirea unui adapost de pescari
Amenajare spații verzi și locuri de joacă pentru copii
Amenajarea unui teren de fotbal
Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural
Dezvoltarea zonelor de pescuit
Sprijinirea mediului privvat pentru infiintarea unei agropensiuni
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Promovarea meștesugurilor tradiționale
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B. Dezvoltarea socio-culturală a comunei
MĂSURI/ACȚIUNI

OBIECTIV SPECIFIC
1.Crearea condițiilor

Înființarea unui after-school

de dezvoltare și

Reabilitarea și modernizarea grădinitei

creștere a calității

Cursuri/programe de conștientizare și motivare ocupațională

procesului educațional

Amenajarea curților interioare ale unităților de învățământ
Educație rutieră pentru elevi cu sprijinul poliției locale
Formarea cadrelor didactice și a resurselor umane din unitățile de
învățământ
MĂSURI/ACȚIUNI

OBIECTIV SPECIFIC
2.Dezvoltarea culturală

Reabilitarea clădirilor din patrimoniu

a comunei

Restaurare monumente istorice
Înființarea unor ateliere de creație pentru copiii din comună
Organizarea de târguri tematice
Promovarea identității locale
Promovarea meșteșugurilor tradiționale.
Mentinerea organizarii Sărbatorii Comunale

C. Dezvoltarea sănătății și asistenței sociale
OBIECTIV SPECIFIC

MĂSURI/ACȚIUNI

1.Dezvoltarea

Modernizarea dispensarului uman

serviciilor de sănătate

Achiziționarea unei ambulanțe.
Înființarea, cu ajutorul mediului privat, a unei farmacii
Înființarea, cu ajutorul mediului privat, a unei farmacii veterinare
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OBIECTIV SPECIFIC

MĂSURI/ACȚIUNI

1.Dezvoltarea

Înființarea unui centru social pentru vârstnici

serviciilor de asistență

Promovarea utilizării produselor naturiste în detrimentul celor care

socială

au în componență diferite substanțe nocive organismului;
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Promovarea unui stil de viață sănătos, a unei nutriții echilibrate,
de combatere a consumului de tutun și alcool
Sprijin pentru categoriile defavorizate
Construirea unor accese cu rampe pentru personae cu dizabilități
Combaterea fenomenului de abandon școlar
Burse sociale pentru tinerii din familii sărace
Programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri,
persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă
Bază de date a profesiilor
D. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea și diversificarea sectorului economic
MĂSURI/ACȚIUNI

OBIECTIV SPECIFIC
1.Dezvoltarea

Înființarea unor silozuri pentru depozitarea cerealelor

agriculturii

Modernizare piață agroalimentară
Realizarea sistemului de irigații
Îndiguirea albiei bratului Borcea pentru evitarea inundațiilor
Dezvoltarea sectorului legume - fructe
Accesarea fondurilor pentru agricultură prin intermediul GAL-urilor
MĂSURI/ACȚIUNI

OBIECTIV SPECIFIC
2.Diversificarea

Atragerea de investitori

activității economice

Organizarea de campanii de informare pentru accesarea
fondurilor nerambursabile
Organizarea de evenimente, in parteneriat cu AJOFM pentru
promovarea culturii anteprenoriale în randul tinerilor
Elaborarea unei strategii de marketing local
Identificarea și stimularea de noi afaceri în mediul rural
Informarea cetățenilor în ceea ce privește legislația pentru
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Promovarea parteneriatelor de tip public-privat
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accesarea fondurilor nerambursabile.
Accesarea programelor guvernamentale pentru încurajarea
micilor întreprinzători
Organizarea de evenimente, în parteneriate pentru promovarea
culturii antreprenoriale în rândul tinerilor
Accesarea fondurilor pentru întreprinzători prin intermediul GALurilor
Sprijinirea agricultorilorși a tinerilor fermieri
Sprijinirea asociatilor agricole
Atragerea interesului turiștilor pentru obiectivele turistice aflate pe
plan local
E. Protejarea mediului înconjurător
MĂSURI/ACȚIUNI

OBIECTIV SPECIFIC
1.Îmbunătățirea

Sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea în comun a

colectării selective a

soluțiilor optime privind managmentul deșeurilor

deșeurilor

Înființarea serviciilor de colectare a deșeurilor
Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă a
deșeurilor
Desfășurarea de campanii de educație și conștientizare a
populației cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor
Amenajarea spațiilor publice cu pubele de gunoi
Conștientizarea agenților economici cu privire la importanța și
procedurile de colectare selective a deșeurilor
Dotarea cu utilaje și echipamente pentru servicul de gospodărie
comunală și salubritate
Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene.

Realizarea de actiuni de inpadurire
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Introducerea lămpilor LED în rețeaua de iluminat public stradal
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MĂSURI/ACȚIUNI

OBIECTIV SPECIFIC
2.Utilizarea

energiilor Utilizarea energiei din surse alternative pentru iluminatul public

alternative

Campanii de informare și conștientizare a populației privind
folosirea energiei din surse regenerabile
MĂSURI/ACȚIUNI

OBIECTIV SPECIFIC
3.Conservarea și

Amenajare spații verzi și locuri de joacă pentru copii

protejarea cadrului

Organizarea de campanii de ecologizare a cadrului natural

natural
F. Consolidarea capacității administrative la nivel local
MĂSURI/ACȚIUNI

OBIECTIV SPECIFIC
1.Dezvoltarea

Instruirea și formarea continuă a personalului

resurselor

Adaptarea structurii organizatorice

umane din

Schimb de experiență și vizite de studii.

administrație

Creșterea nivelului de consultare a cetățenilor și mediului de
afaceri din comună.
MĂSURI/ACȚIUNI

OBIECTIV SPECIFIC
2.Actualizări / Achiziții/

Dotarea cu utilaje a serviciului de salubrizare

Modernizări

Dotarea serviciilor publice

Posibilități de finanțare
Capacitatea de cofinanţare
Intervenţiile prin proiecte concrete asupra dezvoltării socio-economice a comunei
Giurgeni pot fi realizate prin susţinerea financiară din bugetul local, din fonduri nerambursabile
guvernamentale, din fonduri nerambursabile europene, din fonduri rambursabile (de genul
tip public-privat, care s-au dovedit a fi soluţia potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme
comunitare în multe dintre statele europene dezvoltate.

Page

132

creditelor). La aceste surse de finanţare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de
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Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere a proiectelor locale prezintă
avantaje şi dezavantaje. În primul rând, susţinerea proiectelor din bugetul local este cea mai
puţin recomandată soluţie deoarece fondurile din această sursă sunt extrem de limitate, iar
disponibilitatea financiară a acestora este relativă (spre exemplu, într-un anumit trimestru se
poate ca încasările la bugetul local să fie foarte mici).
Creditarea
Creditarea este o modalitate relativ simplă, din punct de vedere procedural, de obţinere
a finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi un
anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie
de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare
poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, deoarece
administraţia publică devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite dar şi pentru
atragerea de fonduri nerambursabile.
Parteneriatele de tip public-privat
Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi promovată
pentru rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. La momentul redactării
Strategiei, cadrul legislativ în vigoare nu facilitează dezvoltarea acestui gen de prateneriate. În
comuna Giurgeni există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public- privat în diverse
domenii.
Finanţare nerambursabilă din fonduri europene
Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale)
aferente documentanţiilor pentru cererea de finanţare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus,
este necesară cofinanţarea locală a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuieluilor
neeligibile (printre care şi TVA), ceea ce pentru administraţia publică poate reprezenta o
problemă, mai ales în cazul programelor de finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei
locale. Dar marele avantaj al surselor de finanţare nerambursabilă prin programe ale Uniunii
Europene este că, pentru administraţiile publice locale, procentul de cofinanţare este relativ
raportat la nevoile comunităţilor şi la posibilitatea de cofinanţare.
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redus (pentru majoritatea programelor), iar valorile investiţiilor sunt mari şi chiar foarte mari,
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Finanţarea din fonduri europene nerambursabile este, în mod cert, cea mai recomandată
modalitate de susţinere financiară a proiectelor cuprinse de Strategie. De aceea, majoritatea
acțiunilor prevăzute în strategia de dezvoltare se bazează pe programe cu finanțare europeană.
Finanţare nerambursabilă din fonduri europene se poate realiza prin intermediul
diferitelor programe.

A.

Finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală – PNDR

Aceasta se poate realiza prin intermediul următoarelor submăsuri:
1. Submăsura 4.3

- Investiții

pentru

dezvoltarea,

modernizarea sau adaptarea

infrastructurii agricole și silvice
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este îmbunătățirea
performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în
special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole,
îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor, cât și eficientizarea utilizării apei în
agricultură.
OBIECTIVELE submăsurii 4.3:
- sM4.3 - IRIGAȚII: Modernizarea infrastructurii de irigații.
- sM4.3 - AGRICOL: Cresterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea
accesibilităţii exploataţiilor agricole; Modernizarea şi adaptarea căilor de acces; Asigurarea unei
bune aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.
- sM4.3 - SILVIC: Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul
fondului forestier.
BENEFICIARII:
- sM4.3 - IRIGAȚII: Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din
proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.
- sM4.3 - AGRICOL: Unități Administrativ Teritoriale şi/ sau Asociații ale acestora
constituite conform legislației naționale în vigoare.
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- sM4.3 - SILVIC: Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari
de pădure și/ sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare; Unități Administrativ
Teritoriale și/ sau Asociații ale acestora, proprietari de pădure; Administratorul fondului forestier
proprietate publică a statului conform legislației în vigoare.
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2. Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară
mică
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:
- Creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu
apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;
- Crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a
infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului
dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.
OBIECTIVELE submăsurii 7.2
- Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată
îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la
îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;
- Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.
BENEFICIARII:
- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
- ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi
infrastructură de tip after-school).
3. Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a
patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes
local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.
OBIECTIVELE submăsurii 7.6:
- Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului
cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;
- Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural,
conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;
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BENEFICIARII:
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
- Unități de cult conform legislației în vigoare;
- Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de
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patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.
B.

Finanțare prin intermediul Grupului de Acțiune Locală “Danubius Ialomița-Brăila”
Sprijinirea constituirii de parteneriate şi forme asociative în vederea cooperării între

actorii locali se va realiza prin măsura M1/1B Creare de noi forme asociative în teritoriul GAL
Danubius Ialomița-Brăila.
Sprijin pentru implementarea inovării și transferului de cunoștinte, pentru crearea și
funcționarea Grupurilor Operaționale va fi dat prin Măsura M2/1A.
Preocupările pentru transferul de cunoștinte, informare și formare în toate domeniile
politicii de dezvoltare rurală se va concretiza prin proiectele din cadrul Măsurii M3/1A.
Măsura M4/2B Agricultură Nouă prin instalarea tinerilor fermieri în teritoriul GAL
Danubius pune în valoare potențialul schimbului de generații la nivelul zonei și dezvoltarea
noilor initiațive agricole.
Sectorul activităților non-agricole, atât cel care presupune începerea de noi întreprinderi
– producție și servicii, dar și cel adresat dezvoltării inițiativelor pre-existente va fi stimult prin
Măsurile M5/6A Crearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL Danubius și M6/6A
Dezvoltarea de întreprinderi ne-agricole în teritoriul GAL Danubius.
O noutatea pentru inițiativele de dezvoltare locală este propunerea unei măsuri care
vizează acordarea sprijinului pentru realizarea de centre suport și găzduire furnizori servicii
adresate populației, dar și pentru incubarea organizațiilor asociative – M11/6A.
Îmbunătățirea condițiilor de viață și sporirea atractivității teritoriului va fi realizată prin
operațiunile dedicate îmbunătățirii infrastructurii de bază și a serviciilor – Măsura M7/6B
Conservarea și valorificarea patrimoniului local, dezvoltarea proiectelor culturale de importanță
locală va fi posibilă prin implementarea proiectelor specifice Măsurii M10/6B.
Măsura M7/6B contribuie la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor
și comunităților prin realizarea următoarelor obiective specifice: - înființarea, dezvoltarea,
îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale; - îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor
prin amenajarea spațiilor publice locale, inclusiv investiții de agrement, centru civic, parcuri; -
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elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a unităților adminitstrativ-teritoriale, Planuri
de Urbanism General, amenajamente pastorale, etc. - crearea, îmbunătățirea și extinderea
tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică, incluzând investiții în domeniul energiei
regenerabile și al economisirii energiei, al gestionării gunoiului și al protecției mediului, investiții
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privitoare la adaptarea la standardele de funcționare în siguranță; - transferul activităților și
transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor în
scopul iîmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective;
- îmbunătățirea comunicării instituționale (autorități și cetățeni) și a informării; - dezvoltarea
infrastructurii educaționale/sociale, în special înființarea, modernizarea, dotarea grădinițelor,
creșelor, infrastructurii de tip after-school și a instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera
tehnologică cu profil resurse naturale și protectia mediului și a școlilor profesionale în domeniul
agricol.
Dezvoltarea infrastucturii sociale, evitarea segregării și a excluziunii sociale, integrarea
comunităților marginalizate și a minoritatilor locale (în special cea romă) vor fi sprijinite prin
Măsurile M8/6B și M9/6B.
Proiectele finanțate în cadrul acestei măsuri vor viza investiții în infrastructura de tip
“hard” urmând ca investițiile de tip “soft” să fie asigurate prin accesarea Obiectivului specific 5.2
din cadrul POCU 2014-2020. Investitiile de tip “soft” contribuie la integrarea socială a grupurilor
vulnerabile vizate de proiectele finanțate, prin asigurarea complementară a accesului la servicii
calitative de educație și formare profesională și acoperirea cheltuielilor pentru funcționarea și
desfășurarea activităților aferente investițiilor de tip “hard” finanțate.
Obiectivele Măsurii M/6B și M9/6B sunt:
-

îmbunătățirea calității serviciilor sociale locale prin investiții și dotări ale infrastructurii
sociale;

-

îmbunătățirea calității vieții prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup
vulnerabil;

-

reducerea sărăciei și cresterea incluziunii sociale;

-

creșterea speranței de viață prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel
profesional ridicat, în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat;

-

investiții în crearea, îmbunătățirea, adaptarea la standardele de funcționare în siguranță
a infrastructurii sociale, incluzând și investiții în producere de energie din surse
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regenerabile și de economisire a energiei.
În mod particular apelurile pentru proiectele în cadrul ultimelor Măsuri menționate vor fi
lansate cu prioritate pentru asigurarea complementarității și sustenabilității prin accesarea
operațiunilor specifice POCU Obiectiv 5.2.
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Finanțare prin Programul Operațional Regional

C.

1. Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice
Tipuri de activități
•

eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora

•

eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora

•

investiții în iluminatul public

•

măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de
transport ecologice/ electrice, etc.)
Potențiali beneficiari

•

autorități publice centrale și locale

2. Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural
Tipuri de activități
•

restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural
Potențiali beneficiari

•

autorități publice locale

•

autorități publice centrale

•

ONG uri

•

unități de cult

•

parteneriate

3. Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului
Tipuri de activități
•

valorificarea economică a potențialului turistic balnear

•

valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local

•

infrastructură turistică publică de agrement

•

autorități publice locale

•

parteneriate
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Potențiali beneficiari
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4. Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
Tipuri de activități
•

construcţia de spitale regionale

•

reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă

•

reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea

infrastructurii

de

servicii

medicale

(ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
•

construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie
integrată

•

reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă
rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial,
locuinţe protejate etc.
Potențiali beneficiari

D.

•

autorități publice locale

•

furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii

•

parteneriate
Finanțare prin Programul Operațional Capital Uman

1. Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
Acţiunile planificate în cadrul AP 1 urmează să fie implementate în cele trei regiuni
eligibile în care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25%, şi anume: regiunea Centru
(31,7%), regiunea Sud-Est (31,3%) şi regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai puțin
dezvoltateÎn concordanță cu AP 2014-20202, Recomandările Specifice de Ţară privind
combaterea şomajului în rândul tinerilor, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
2014-2020,
Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de Implementare a Garanției pentru
Tineret 2014 - 2015, Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții,
obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt:
creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul

Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)
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•

îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor

dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani,
cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)
Prin urmare, vor beneficia de măsurile prevăzute în cadrul acestei axe prioritare doar
tinerii NEETs șomeri, înregistrați la SPO direct sau prin intermediul acțiunilor de identificare a
tinerilor NEETs descrise la obiectivul specific. din cadrul AP 2. Pentru a obţine rezultatele
anticipate, acțiunile vor fi finanţate din resursele „Iniţiativei Locuri de muncă pentru tineri” (ILMT)
și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în ILMT la nivelul UE.
2. Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea
nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor
identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților. Pentru atingerea acestui obiectiv specific
vor fi susținute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:
Acțiuni care vizează angajații:
• Participarea

angajaților la programe de formare profesională (cursuri de calificare de

nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și
perfecționare etc.) în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI. O atenţie deosebită va fi acordată participării la programe de formare
profesională a angajaţilor vârstnici
• Evaluare/

validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente

cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Acțiuni care vizează angajatorii:
•

Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă

3. Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice:
reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din

comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin
implementarea de măsuri integrate
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•

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din

comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate
•

îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate prin

susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (eincluziune)
•

reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit

situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/
formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.
4. Axa Prioritară 6 - Educație și competențe
Acțiunile aferente acestei Priorități de Investiții vor viza OS 6.2-6.6.În vederea
îndeplinirii OS 6.2. vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
•

Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar în special a

grupurilor cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul
rural.
În vederea îndeplinirii OS 6.3. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de
acţiuni:
•

Activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparținând grupurilor

vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevi din mediul rural/
comunitățile dezavantajate socio-economic
•

Activităţi suport menite să conducă la creșterea calității educaţiei obligatorii

În vederea îndeplinirii OS 6.4. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de
acţiuni:
• Activități

menite să readucă în sistemul de educație și formare tineri și adulți care nu

și-au finalizat educația obligatorieÎn vederea îndeplinirii OS 6.5. vor fi finanţate prin FSE
următoarele tipuri de acţiuni:
• Reformarea/validarea/pilotarea

curriculumului naţional şcolar obligatoriu (inclusiv

pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe
formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul
• Dezvoltarea/pilotarea

ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția

competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu

Page

141

primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 A COMUNEI GIURGENI, JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI

• Elaborarea

de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit

(ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele de tipul
resurselor educaționale deschise.
• Realizarea

de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile

competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii
dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.
În vederea îndeplinirii OS 6.6. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de
acţiuni:
• Perfecționarea

profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul

preuniversitar în vederea extinderii unor practici manageriale noi, a utilizării TIC în procesul de
predare, a promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a
furnizării unor programe de calitate pentru educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea
timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-participative de educaţie bazate pe noul
curriculum centrat pe competenţe cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul personalului
care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității
roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile dezavantajate socioeconomic
• Evaluarea

și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/ personalul de

sprijin prin rute alternative de formare
• Promovarea

unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (de

exemplu, cu programul Erasmus +). Sunt avute în vedere intervenții care valorifică rezultatele
mobilităților anterioare ale personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în vederea
completării perfecționării continue a acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în
cadrul AP6, în cadrul PI
• Alte

măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul

acestei PI (ex activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare în aria
elaborării de resurse educaționale deschise pentru facilitarea implementării curriculumului
revizuit, activități de formare pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului
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Finanţare nerambursabilă din fonduri guvernamentale
A.

Finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale

şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de
importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de
infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.
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;
•

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.
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Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt unităţile
administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor,
precum

şi

unităţile

administrativ-teritoriale

membre

ale

asociaţiilor

de

dezvoltare

intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale
comunelor.
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate
anual în bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale
ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.
În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne
de specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MDRAP întocmeşte şi aprobă
prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu obiectivele
de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice.
Astfel, următoarele programe au fost incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală:
o

Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes

judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate,
precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice - Hotărârea Guvernului nr.
577/1997;
o

Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural -

Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007,
cu modificările ulterioare;
o

Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor - Ordonanţa

Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu
modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c);
o

Programul Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi

drumuri de interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010.
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Obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor finanțate prin alte
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se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul acestora și de strategiile de
dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat
realizării unor obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu
îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care este imperios
necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de România în
cadrul Uniunii Europene.
Finanţare din Fondul pentru Mediu
Categorii de proiecte eligibile sunt următoarele:
- prevenirea poluării;
- reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului;
- reducerea nivelurilor de zgomot;
- utilizarea de tehnologii curate;
- gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase;
- protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi
locale;
- gospodărirea integrată a zonei costiere;
- conservarea biodiversităţii;
- administrarea ariilor naturale protejate;
- educaţia și conștientizarea publicului privind protecţia mediului;
- creșterea producţiei de energie din surse regenerabile;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
- reconstrucţia ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;
- împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în
condiţiile legii;
- închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
- lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele

public al statului.
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CAPITOLUL X
PARTENERIATE OPORTUNE
Deoarece numeroase activităţi îşi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate,
se propune pentru următoarea perioadă, încheierea unor parteneriate cu:
- alte administraţii publice;
- instituţii de învăţământ şi cultură;
- ONG-uri;
- agenţi economici.
În perioada 2007-2013, Comuna Giurgeni a făcut parte din Grupul de Acțiune Locală
“Dunărea de Jos”, iar în perioada 2014-2020 face parte din Grupul de Acțiune Locală “Danubius
Ialomița-Brăila”.
Grupurile de Acţiune Locală reprezintă parteneriate constituite din diverşi reprezentanţi
ai sectorului socio-economic din teritoriul respectiv. GAL-urile reprezintă interesele locuitorilor
şi comunităţii rurale – motorul de funcţiune al Programului LEADER. Programul LEADER
reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării
nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare
în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi
îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.
2. Grupul de Acțiune Locală „Dunărea de Jos”
Teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Dunărea de Jos” era situat în partea de sud - est
a țării și cuprindea 21 localități din partea de nord-vest a județului Ialomița: Oraşul Ţăndărei,
Borduşani, Bucu, Ciulniţa, Făcăeni, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Gura Ialomiţei, Marculesti,
Mihail Kogălniceanu, Movila, Ograda, Platoneşti, Săveni, Scânteia, Stelnica, Sudiţi, Valea Ciorii,
Vlădeni, Victoria. Prin GAL “Dunărea de Jos” au fost depuse 48 de proiecte, dintre care 38 au
fost contractate, iar valoarea totală a finanţărilor este de 2.115.000 de Euro. La nivelul
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Parteneriatului GAL „Dunărea de Jos” s-au realizat investiții importante prin intermediul Măsurii
413- prin Măsura 322, Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural’’. Au fost
selectate 17 proiecte eligibile în valoare de 1. 919. 295 euro, printre care s-a avut ca scop:
îmbunătățirea rețelei de drumuri locale din comunele: Stelnica, Mihail Kogălniceanu, Ograda,
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014-2020 A COMUNEI GIURGENI, JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI GIURGENI

Bucu, Cosâmbeşti, Victoria, Valea Ciorii, Movila, Scânteia, Giurgeni, Borduşani, Sudiţi, Săveni,
Gura Ialomiţei, Ciulniţa. Făcăeni şi Platonești.
3. Grupul de Acține Locală „Danubius Ialomița-Brăila”
29 Unități Administrativ Teritoriale (Stelnica, Bordușani, Vlădeni, Făcăeni, Movila,
Giurgeni, Gura Ialomiței, Mihail Kogălniceanu, Țăndărei, Scânteia, Valea Ciorii, Ograda, Bucu,
Mărculești, Cosîmbești, Ciulnița, Săveni, Sudiți, Platonești, Gheorghe Lazăr, județul Ialomița,
Bărăganul, Berteștii de Jos, Frecăței, Gropeni, Marașu, Stăncuța, Tichilești, Tufești, Victoria,
judetul Brăila) au decis, datorită criteriilor de omogenitate a teritoriului și a ocupațiilor
preponderente în zonî, să se grupeze pentru a forma Grupul de Acțiune Locală „DANUBIUS
IALOMIȚA-BRĂILA”.
Strategia de Dezvoltare Locală a grupului de acțiune propune 11 măsuri care vor
contribui la satisfacerea nevoilor identificate pe baza analizei diagnostic și analizei SWOT şi ca
urmare a consultării partenerilor relevanți (publici, privaţi, ONG) din teritoriul Asociației GAL
Danubius Ialomița-Brăila. Măsurile vor contribui la obiectivele şi prioritățile UE de dezvoltare
rurală ale PAC, prevazute in Reg.1305/2013 și la domeniile de intervenție ale acestora, astfel:
(i) favorizarea competitivității agriculturii si (iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală se va realiza direct prin intermediul a 3
priorităţi: P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în
zonele rurale, P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării
durabile a pădurilor si P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării
economice în zonele rurale.
Strategia are un caracter integrat şi inovator, prin abordarea multisectorială şi prin faptul
că pune accent pe sinergia şi convergenţa iniţiativelor la nivel local. SDL combină măsuri soft
care vor încuraja iniţiativele de cooperare, asociere şi creare de reţele cu cele hard, de realizare
a unor proiecte cu impact economic, social și cultural. Sprijinul va fi direcționat către sectoare
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cu potențial insuficient valorificat la nivel local agricultură – în special legumicultură, apicultură
și cresterea animalelor, turismul, procesarea şi valorificarea produselor locale, energiile
regenerabile, dezvoltarea infrastructurii la scara mică şi diversificarea serviciilor de utilitate
publică.
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4. Asociația Comunelor din România
Totodată, comuna Giurgeni este membră a Asociației Comunelor din România, ACOR.
Asociația Comunelor din România a fost înființată in 1997, ca o asociație de autorități
locale, având ca membri comunele din România. În prezent, numărul membrilor este de 1489
comune, din toate județele României.
Asociația Comunelor din România urmărește reprezentarea unitară a intereselor
membrilor și în relația cu instituțiile centrale și cu cele de la nivel european sau internațional.
Din 2006 este membru cu drepturi depline în Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa
(CCRE/ CEMR), iar din 2009 este membră a Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din SE
Europei (NALAS).
Dintre obiectivele enumerate în statutul Asociației, putem enumera: armonizarea
intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate a acestora;
promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în oricare
dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional; crearea și
întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor corpuri de specialiști
capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor comunelor; organizarea
unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a aleșilor locali, a
funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din administrația publică locală a
comunelor membre.
Asociația efectuează periodic studii, analize și cercetări privind situația economicosocială a comunelor din România, ultimul document Agenda Comunelor din România fiind
elaborat în 2012, document care analizează problemele complexe ale comunelor din România
și care prezintă soluții la probleme identificate. Prevederi ale acestui document au fost incluse
în Programul de Guvernare 2009-2012. Asociația organizează anual Adunarea Generală, la
care participă aproximativ 400 dintre comunele membre, precum și membri ai Guvernului
României. A.Co.R. organizează, în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici
(ANFP), precum și cu firme private de instruire, cursuri pentru formarea aleșilor locali și a
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funcționarilor publici de la nivelul comunelor.
Asociația a implementat proiecte din fonduri europene nerambursabile post–aderare în
valoare de peste 25.000.000 lei, co-finanțate din Fondul Social European.
Asociația este implicată în organizarea periodică a Forumului cooperării descentralizate
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franco-române (împreună cu Ministerul Administrației și Internelor și Ambasada Republicii
Franceze în România) și a Forumului cooperării descentralizate belgiano-române (în parteneriat
cu Ambasada Regatului Belgiei în România). Reprezentanții filialelor județene ale Asociației
Comunelor din România participă activ la lucrările consiliilor pentru dezvoltare regională
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organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare.
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CAPITOLUL XI
CONCLUZII
Dezvoltarea comunei Giurgeni nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale,
ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi constant în realizarea
obiectivelor strategice.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Giurgeni pentru perioada 2014 - 2020 va
folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor stabilite vizând
creşterea calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil pentru existenţa viitoare
a comunei.
Comuna Giurgeni se confruntă cu problemele specifice unei comunităţi medii, iar
autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de
transformare, fructificând oportunităţile de care beneficiează comuna.
Dezvoltarea serviciilor medicale, educaționale, de petrecerea a timpului liber, și ale
supermarket-urilor sunt câteva dintre dorințele locuitorilor comunei. Crearea de noi locuri de
muncă reprezintă, în opinia locuitorilor comunei, principala problemă care ar trebui rezolvată și
principalul domeniu al cărui proiecte trebuie realizate imediat.
Aducțiune de gaze, apă curentă contorizată în toate gospodăriile sunt câteva din
prioritățile locuitorilor comunei.
Analizând situația socio - economică, apreciem faptul că atât resursele materiale,
naturale cât și cele umane sunt utilizate insuficient, fapt care determină un anumit grad de
impulsionare și de stimulare a tuturor factorilor locali în dezvoltarea comunei Giurgeni.
Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă cu sursele de finanţare
nerambursabile care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine
realizarea acestora.
Obiectivul principal este îmbunătățirea calității vieții, atragerea investitorilor și crearea
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locurilor de muncă, fapt prevăzut de administraţia locală şi susţinut cu fermitate de comunitatea
locală.
În viitor se va urmări dezvoltarea potențialului economic prin atragerea forței de muncă,
sprijinirea inițiativelor particulare și a investițiilor din fonduri bugetare, atragerea fondurilor
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europene în scopul realizării de proiecte sustenabile care să răspundă nevoilor comunității cât
și atragerea capitalului privat autohton în scopul realizării unor unități de prelucrare a produselor
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autohtone.
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ANEXA 1
CHESTIONAR POPULAȚIE
1. Cât de dezvoltată considerați că este localitatea dumneavoastră?
a) puțin dezvoltată
b) destul de dezoltată
c) foarte dezvoltată
2. Cum doriți să se dezvolte pe viitor localitatea dumneavoastră?
a) să se creeze mai multe locuri de muncă
b) să se diversifice calitatea serviciilor publice
c) să se dezvolte infrastructura de apă, canal și drumuri, gaze naturale, cablu TV,
telefonie și internet
d) altceva (vă rugăm menționați)..........................................................................
3. Care considerați că este domeniul al căror proiecte trebuie realizate imediat?
 cultură
 turism
 educație
 agricultură
 servicii sociale și medicale
 forța de muncă
 infrastructura

4. Care considerați că este principala problemă de care ar trebui să se preocupe
administrația publică locală?
 Piață agroalimentară
 Racordarea tuturor cetățenilor la sistemul de canalizare
 Modernizarea infrastructurii de drumuri ale comunei
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 Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii
 Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ ale comunei
 Accesarea de proiecte care să creeze noi locuri de muncă
 Modernizarea clădirilor din administrația publică
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5. Cum caracterizați comunicarea cu funcționarii administrației publice?
 foarte bună
 bună
 satisfăcătoare
 nesatisfăcătoare
6. Credeți că prioritățile care prezintă interes pentru dumneavoastră reprezintă și
prioritate pentru autoritățile locale?
 da
 nu
 nu știu
7. Ce servicii de utilități publice considerați că trebuie să vă asigure autoritatea locală
în următorii ani?
 canalizare la care să fie racordate toate gospodăriile
 un serviciu de salubritate care să colecteze deșeuri selectiv
 un serviciu de situații de urgență pentru cetățenii comunei
 toate străzile să beneficieze de iluminat public
 apă curentă în toate gospodăriile
 aducțiune de gaze
 toate
8. Ați considera necesară implementarea unui sistem de colectare selectivă a
deșeurilor?
 da
 nu
9. Ați fi de acord să vă implicați în activitatea de voluntariat în domeniul protejării
mediului înconjurător organizate de către primărie? (Ex: colectarea selectivă a
gunoiului menajer)
 da
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 nu
10. Care dintre următoarele categorii credeți că ar trebui valorificate pentru
dezvoltarea comunei?
a) creșterea animalelor
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b) producțiile agricole
c) pescuitul
d) obiectivele turistice
e) altele (vă rugăm să menționați).........................................................................
11. Ce măsuri de educație ați propune dumneavoastră pentru păstrarea curățeniei în
comuna Giurgeni?
 pliante/afișe de informare
 întâlniri cu reprezentanți ai primăriei
 avertisment/amenzi
 altceva (vă rugăm să menționați)........................................................................
12. Cât de mulțumit sunteți de:
Foarte mulțumit

Mulțumit

Nemulțumit

Serviciile medicale
Numărul farmaciilor
Serviciile sanitar-veterinare
Numărul medicilor veterinari
Numărul unităților de învățământ
Numărul cadrelor didactice

13. Ați considera utilă existența unui liceu agricole în comuna dumneavoastră?
 da
 nu
 nu știu
14. Enumerate câteva idei de proiecte pe care ați dori să le realizeze comuna în
urmatorii ani:
.……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
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Sex:
 Feminin
 Masculin

Vârstă:
 18 – 29
 30 – 49
 50 – 69
 70 +
Ocupație:
Muncitor

Functionar Patron Lucrator
ocazional

Pensionar Somer/
casnica

Elev/
student

Alta
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Agricultor
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POZE COMUNA GIURGENI
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