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CUVÂNT ÎNAINTE

Dragi cetățeni,
Am deosebita plăcere să vă prezint Strategia de
Dezvoltare Locală, realizată pentru comuna Crângurile,
și sper ca aceasta să ofere o imagine cât mai clară a
obiectivelor pe care administrația locală și le‐a fixat
pentru perioada 2021‐2027.
Expunerea

acestei

activități

tehnice

și

consultative în acest proiect nu a fost o sarcină ușoară.
Rezultatele studiilor și ale procesului de elaborare a
strategiei ne‐au oferit nouă, administrației locale, o
modalitate utilă pentru identificarea priorităților și
pentru selectarea acțiunilor și a politicilor viitoare.
Strategia aceasta își propune îmbunătățirea continuă a calității vieții și creșterea
bunăstării atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare. În acest scop trebuie
promovată o economie dinamică și competitivă, care să asigure locuri de muncă, un înalt nivel
de educație, ocrotirea sănătății, coeziunea socială și protecția mediului, într‐o lume sigură, ce
respectă diversitatea culturală.
Fiind un document viu, supus unui proces de ajustare continuu, ne‐am propus să
monitorizăm implementarea proiectelor asumate prin această versiune a strategiei și să
continuăm consultarea cetățenilor comunei Crângurile pentru ca dorințele și contribuțiile
acestora să se regăsească permanent în acțiunile noastre.

Primarul Comunei Crângurile,
Barbu Costin ‐ Ionuț
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1. ASPECTE INTRODUCTIVE
1.1 CADRUL CONCEPTUAL
Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a
factorilor politici şi decizionali, în care protecţia mediului şi creşterea economică pe termen
lung sunt considerate complementare şi reciproc dependente.
În istoria recentă, prima semnalare a faptului că evoluţiile economice şi sociale ale
statelor lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinţele activităţii
umane asupra cadrului natural s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat
Limitele creşterii (Raportul Meadows).
Documentul sintetiza datele privind evoluţia a 5 parametri (creşterea populaţiei,
impactul industrializării, efectele poluării, producţia de alimente şi tendinţele de epuizare a
resurselor naturale), sugerând concluzia că modelul de dezvoltare practicat în acea perioadă
nu poate fi susţinut pe termen lung.
Problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările
comunităţii internaţionale începând cu prima Conferinţă a ONU asupra Mediului (Stockholm,
1972) şi s-a concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite
în 1985. Raportul acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland şi intitulat Viitorul
nostru comun, a oferit prima definiţie acceptată a dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare
care satisface nevoile generaţiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de
a-şi satisface propriile nevoi”.
Conceptul de dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a
factorilor politici şi decizionali, în care protecţia mediului şi creşterea economică pe termen
lung sunt considerate complementare şi reciproc dependente. De la acest punct, problemele
complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o dimensiune politică globală, fiind abordate la
cel mai înalt nivel la Conferinţa Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă de la Rio de
Janeiro (1992), la Sesiunea Specială a Adunării Generale ONU şi adoptarea Obiectivelor
Mileniului (2000) şi la Conferinţa Mondială pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg
(2002).
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1.2 ROLUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Prin elaborarea și implementarea Strategiei de dezvoltare locală se urmărește
dezvoltarea unei comunități cu un grad crescut de prosperitate, cu o populație activă
economic, ale cărei nevoi cu privire la mediul de muncă și locuit sunt satisfăcute.
Un grad crescut de prosperitate va fi atins prin crearea de oportunități pentru mediul
de afaceri și prin valorificare mai bună a resurselor existente, cu scopul declarat ca
localitatea să devină o zonă competitivă în cadrul județului și al regiunii din care face parte,
cu o economie dinamică și diversificată și cu resurse umane bine pregătite care să poată
reacționa la schimbările și provocările societății actuale.
Astfel, scopul acestei strategii este acela de a conduce la creșterea calității vieții și
crearea de noi locuri de muncă, implementând măsuri de reabilitare / modernizare,
dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea turismului, dezvoltarea societății civile, dezvoltarea
serviciilor sociale, dezvoltarea culturii și susținerea tradițiilor populare, sprijinirea mediului
de afaceri.
Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale și financiare
dobândite la nivel local, regional și național pentru a implementa toate măsurile și proiectele
propuse în cadrul prezentei strategii, astfel încât afirmațiile anterioare să poată deveni
realitate, iar implementarea acestui proces să conducă la transformarea localității într-o
comunitate modernă, europeană, dinamică și prosperă.
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2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII
2.1 AMPLASAREA
Comuna Crângurile este una
dintre cele 82 de comune ale
județului Dâmbovița.
Este o așezare traversată de
șoseaua națională DN7, care
leagă București de Pitești prin
Titu și Găești.
Crângurile

este

o

comună

formată din satele:
 Bădulești (reședința);
 Crângurile de Jos;
 Crângurile de Sus;
 Pătroaia-Deal;
 Pătroaia-Vale;
 Rățești;
 Voia.
Coordonate: 44°45′13″N 25°15′32″E.
Suprafața: 61,46 km2.
Comuna Crângurile se află la o distanță de 8 km față de orașul Găești, la o distanță de 42 km
față de Municipiul Pitești, la o distanță de 36 km de Târgoviște și la o distanță de 87 km de
Capitala București.

6

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Crângurile, județul Dâmbovița, pentru perioada
2021‐2027
2.2 POPULAŢIA – DEMOGRAFIE
La recensământul populației
din 2011, populația comunei
Crângurile era de 3.394
locuitori, dintre care 2.499
erau etnici români, 765
etnici romi si 129 etnie
necunoscută.

3000
2500
2499
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1500
1000
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500

129
0
Populația în funcție de etnie
Români

Romi

Apartenență etnică necunoscută

*Sursa: http://www.recensamantromania.ro

POPULAȚIA COMUNEI
CRÂNGURILE
ÎMPĂRȚITĂ PE SEXE
Masculin
48%

Feminin
52%

Conform datelor disponibile, împărțirea pe sexe a
populației comunei Crângurile este împărțită
astfel:


1.629 – masculin;



1.765 – feminin.

După cum se poate observa din datele prezentate,
la nivelul comunei nu există o disproporție majoră
între cele două sexe.

*Sursa: http://www.recensamantromania.ro/
Populația comunei Crângurile împărțită pe grupe de vârstă:
Grupa de vârstă

Ambele sexe

Masculin

Feminin

0-14 ani

734

377

357

15-24 ani

453

221

232

7

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Crângurile, județul Dâmbovița, pentru perioada
2021‐2027
Grupa de vârstă

Ambele sexe

Masculin

Feminin

25-34 ani

420

236

184

35-44 ani

468

249

219

45-54 ani

315

161

154

55-64 ani

393

181

212

65 de ani și peste

611

204

407

*Sursa: http://www.recensamantromania.ro/
Conform
recensământului efectuat
în

2011,

3225

populația

comunei Crângurile se
ridică la 3.394 locuitori,
din care 3.225 de religie
ortodoxă, 20 de religie
11

penticostală, 11 de religie

20

131

POPULAȚIA ÎN FUNCȚIE DE RELIGIE

creștină după evanghelie,
3 de religie evanghelică și
131

de

religie

necunoscută.

Ortodoxă

Religie creștina după evanghelie

Penticostală

Apartenență religioasă neidentificată

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (6.772). Alături de
aceștia conviețuiesc în bune relații și apartenenți ai altor confesiuni religioase, respectiv:
romano-catolici, penticostali, adventiști, evangheliști.
*Sursa: http://www.recensamantromania.ro/
Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în comuna Crângurile
aveau domiciliul pe ani :
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Număr persoane Număr persoane Număr persoane Număr persoane
2017

2018

2019

2020

Total

3506

3474

3517

3558

Masculin

1699

1703

1738

1759

Feminin

1807

1771

1779

1799

Conform datelor prezentate de INS, numărul nou-născuților din comuna Crângurile
pe anul 2019 este de 41 de persoane, fiind în scădere față de anul 2018 când erau înregistrați
51 de nou-născuți. În anul 2017, în comuna Crângurile, au fost înregistrați 33 de nou-născuți.
În ceea ce privește numărul persoanelor decedate din comuna Crângurile, conform
celor prezentate de INS, în anul 2019 au fost înregistrate 42 de decese, în scădere față de
anul 2018 când au fost înregistrate 50 de decese. În anul 2017, în comuna Crângurile, au fost
înregistrate 48 de persoane decedate.
Având în vedere datele prezentate mai sus, se constată faptul că sporul natural în
ultimii ani, la nivelul comunei Crângurile, a fost unul negativ, respectiv, numărul persoanelor
decedate a fost mai mare față de numărul nou-născuților.
În anul 2019 pe raza comunei Crângurile au fost oficiate 19 de căsătorii și au avut loc
5 de divorțuri, conform datelor publicate de INS.
Datele puse la dispoziție de INS ne relevă faptul că în anul 2019 un număr de 22 de
persoane și-au stabilit reședința pe raza localității Crângurile, iar 18 de persoane au plecat
cu reședința în altă localitate.
În ceea ce privește numărul persoanelor care și-au stabilit domiciliul pe raza
localității Crângurile în anul 2019, acesta este de 110, conform celor prezentate de INS, iar
numărul persoanelor care au plecat cu domiciliul din comuna Crângurile în altă localitate
este de 68.
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Conform datelor publicate de INS, atât în anul 2018, cât și în anul 2019, 2 persoane
din comuna Crângurile au emigrat cu domiciliul în străinătate

2.3 ISTORICUL
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Crângurile făcea parte din plasa Cobia a
județului Dâmbovița și era formată din satele Crângurile de Jos, Rățești și Crângurile de Sus,
cu 1.696 de locuitori, trei biserici și o școală. Pe atunci, pe teritoriul actual al comunei mai
funcționau în cadrul aceleiași plăși și comunele Bădulești și Pătroaia. Comuna Bădulești avea
854 de locuitori, două biserici, o școală, o moară de aburi și una de apă.
Comuna Pătroaia (denumită și Pietroaia) avea în compunere șapte sate: PietroaiaVale, Pietroaia-Deal, Baloteasca, Ciupa-Mănciulescu, Ciupa-Mavrodolu, Potlogeni-Vale și
Potlogeni-Deal, cu o populație totală de 2.114 locuitori. La Pătroaia funcționau cinci biserici,
o mănăstire, o școală mixtă la Pătroaia din Vale cu 45 de elevi în anul școlar 1899–1900, și o
altă școală mai mică, la Mănciulești, cu 17 elevi.
În 1925, cele trei comune făceau parte din plasa Bogați. Comuna Crângurile avea
2.005 locuitori în aceleași trei sate, comuna Bădulești în unicul său sat avea 893 de locuitori,
iar comuna Pătroaia avea 1350 de locuitori în satele Baloteasca, Pătroaia din Vale și
Potloganii din Vale.
În 1950, comunele au fost incluse în raionul Găești din regiunea Argeș. În 1968,
comunele au fost comasate în comuna Crângurile, ce a căpătat componența actuală și a fost
arondată județului Dâmbovița, reînființat.
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2.4 RELIEFUL
Procentual, forma de relief este câmpia (90% din suprafață) și zona colinară (10%
din suprafață). Câmpia este o formă de relief majoră caracterizată prin altitudini joase (până
în 300 m), interfluvii netede sau ușor ondulate (câmpuri) și văi slab adâncite. Relieful colinar
este o formă de relief care se prezintă ca o ridicătură a scoarței pământului mai mică decât
dealul.

2.5 REȚEAUA HIDROLOGICĂ
Comuna Crângurile este străbătută de:
 Râul Argeș;
 Râul Potop;
 Râul Răstoaca.
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Râul Argeș este un curs de apă din S-SE României, afluent al Dunării la Oltenița. Are
350 km, iar suprafața bazinului hidrografic este de 12.550 km2. Izvorăște din partea centralvestică a culmii principale a Munților Făgăraș prin doi afluenți: Buda și Capra. Râul Argeș își
are izvoarele pe rama sudică a Carpaților Meridionali, sub culmile peste 2.000 m ale
Masivului Făgăraș de Sud. Are un regim de scurgere permanent cu alimentare nivo-pluvială
şi subterană.

Râul Răstoaca este un curs de apă, afluent al râului Argeș.
Râul Potopul izvorăște din Piemontul Cândești. Se unește cu Cobia și formează râul
Sabar. La nord-vest de Găești, după inundațiile din 1977, s-a construit un canal care preia o
parte din debit către râul Argeș.

2.6 CLIMA
Comuna Crângurile beneficiază de un climat blând și moderat ce permite
desfășurarea activităților în bune condiții, din punct de vedere meteorologic.
Din punct de vedere climatic, teritoriul comunei Crângurile este supus unui climat
temperat continental. Viteza vânturilor este cuprinsă între 4,5 si 8,0 m/s.
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Valoarea precipitațiilor se situează în jurul valorii de 1000 mm anual.
Maxima de temperatura la nivelul solului fiind atinsa in data de 27 iulie 2008: + 420C.

2.7 SOLUL
Caracteristicile pedologice ale solului sunt variate, datorită condițiilor de relief. În
zona de câmpie sunt cernoziomuri levigate, moderat și puternic, cernoziomuri levigate
freatic, soluri brun roșcate podzolice, planosoluri formate pe depozite fine argiloase.

2.8 FLORA ȘI FAUNA
Pe teritoriul comunei Crângurile se întâlnește vegetație specifică zonei agricole de
câmpie, adică de stepă, respectiv silvostepă în foarte mică măsură. În principal, terenul este
ocupat de culturile agricole, de cultura cerealelor și a plantelor industriale. Acestea iau locul
cu totul vegetației sălbatice, aducând-o până la extincție. Puținele spatii lăsate necultivate
care ar mai rămâne fânețelor, pajiștilor și islazurilor sunt năpădite acum de buruieni
otrăvitoare, arboret și mușuroaie. Dintre speciile ierboase, mai întâlnite sunt: colilia, păiuşul,
negara, albăstriţa, pelinul, pirul gros, volbura, peliniţa de stepă, firuţa cu bulb, pătlagina,
scaieții etc.
Fauna în această zonă este de stepă şi silvostepă: mamiferele rozătoare (șoarecele de
câmp, iepurele de câmp și hârciogul), mamifere carnivore, care apar totuși foarte rar (vulpea
şi lupul), păsări (ciocârlia de câmp, prepelița, sturzul), reptile (şopârle, şerpi), insecte
(greierii, lăcustele, cosașii).
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2.9 INFRASTRUCTURA
2.9.1 TRANSPORTUL
RUTIER
Comuna Crângurile are acces la șoseaua națională DN7, care leagă Bucureștiul de
orașul Nădlac. Comuna Crângurile mai este străbătută de DJ702G care permite accesul la
autostrada A1 București-Pitești.
Drumurile comunale:
 DC 91 B;
 DC 91 A;
 DC 94.
La nivelul comunei Crângurile lungimea drumurilor locale este de 70 km, acestea fiind
împărțite astfel:

Drumuri
(km)

 drumuri asfaltate:
16 km;
 drumuri pietruite:
21 km;
 drumuri
pământ: 33 km.

de

De pământ
47%

Asfaltate
23%
Pietruite
30%

Asfaltate
Pietruite
De pământ

FEROVIAR
Pe măsură ce industria feroviară continuă să evolueze, este esențial să se utilizeze
tehnologia pentru a construi o infrastructură mai inteligentă. Progresele în monitorizarea
sistemului, siguranța și fiabilitatea sunt esențiale pentru a oferi o experiență plăcută
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călătorilor feroviari. În plus, căutarea de noi modalități de creștere a eficienței energetice și
a rezistenței va continua să fie importantă pentru a contribui la reducerea amprentei de
carbon.
Comuna Crângurile este străbătută de calea ferată C.F. București - Titu – Găești Pitești. Calea ferată București-Pitești-Craiova este o cale ferată principală în România,
construită la scurt timp după București Filaret - Giurgiu. Este așadar a doua cale ferată din
Țara Românească, fiind inaugurată pe segmentul București - Pitești la 13 septembrie 1872,
fiind parte din tronsonul mai larg Pitești - București - Galați – Roman, restul de tronson
Pitești - Craiova - Vârciorova fiind inaugurat cinci ani mai târziu.
O gară este punctul de acces pentru călători și / sau mărfuri la calea ferată, precum și
stația tehnică pentru circulația și formarea trenurilor, cu cel puțin două linii și o singură
schimbare. În comuna Crângurile se află stația de oprire Gara Pătroaia.
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2.9.2 REȚELELE TEHNICO‐EDILITARE
ALIMENTAREA CU APĂ ȘI COLECTAREA APELOR UZATE
La nivelul comunei Crângurile, conform datelor publicate de Institutul Național de
Statistică (INS), în anul 2019 lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile era de
33,4 km.
Operatorul regional specializat în domeniul producerii și distribuirii apei potabile și
colectării, epurării și evacuării în emisar a apelor uzate, este Apa Târgoviște Dâmbovița SA,
o societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, acționari fiind Municipiului
Târgoviște, fiind urmat de Județul Dâmbovița, reprezentat de Consiliul Județean Dâmbovița
și un număr de 18 localități de pe raza județului Dâmbovița, reprezentate de Consiliile Locale
ale acestor localități.
Cantitatea de apă distribuită locuitorilor din comuna Crângurile în anul 2019,
conform datelor publicate de INS, a crescut de la 35.000 m3 câți erau înregistrați în 2014, la
57.000 m3, pe fondul creșterii populației și al operatorilor economici care își desfășoară
activitatea pe raza localității.

LUNGIMEA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A
APEI POTABILE
ȘI CONSUMUL DE APĂ LA NIVELUL
COMUNEI CRÂNGURILE
Lungimea rețelei (km)

Consumul de apa (mii metrii cubi)
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La nivelul comunei nu exista rețea de canalizare și stație de epurare a apelor uzate.
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
În prezent, în comuna Crângurile nu există rețea de alimentare cu gaze naturale.
ENERGIE ELECTRICĂ
Rețeaua de distribuție a energiei electrice din comuna Crângurile deservește întreaga
suprafață a localității, aceasta este operată de compania privată SC ELECTRICA DISTRIBUȚIE
MUNTENIA NORD SA – S.D.E.E. TÂRGOVISTE. Societatea de distribuție a energiei electrice
răspunde de funcționarea instalațiilor energetice proprii în condiții de calitate, siguranță,
eficiență economică și de protecție a mediului înconjurător.
ILUMINAT PUBLIC
Sistemul de iluminat public din comuna Crângurile este parte componentă a
infrastructurii tehnico-edilitare, aparținând proprietății publice a comunei și este evidențiat
și inventariat în cadastrul imobiliar-edilitar al acesteia.
În prezent, comuna Crângurile a încheiat un contract de delegare a serviciului de
iluminat public cu operatorul SC AMIRAS SRL TÂRGOVIȘTE.
Rețeaua de iluminat public la nivelul comunei Crângurile este compusă din corpuri
de iluminat cu lămpi cu sodiu de 70 W în număr de 159 buc-nr. stâlpi 381 și corpuri de
iluminat cu lămpi cu sodiu de 150 W în număr de 72 buc-nr. stâlpi 163.

2.10 ECONOMIA
Printre activitățile principale desfășurate la nivelul comunei Crângurile se regăsesc:
Comerțul, Industria, Transportul auto, Prestarea serviciilor, Agricultura.
Numărul agenților economici din comuna Crângurile: 199 agenți economici,
reprezentând 0,54% din totalul agenților economici din Județul Dâmbovița.
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Cifra de afaceri a agenților economici din comuna Crângurile: 125 milioane lei (28,4
milioane euro), reprezentând 0,79% din cifra de afaceri din Județul Dâmbovița.
Profitul agenților economici din comuna Crângurile: 12,7 milioane lei (2,9 milioane
euro), reprezentând 0,90% din profitul net realizat in Județul Dâmbovița.
Printre agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei
Crângurile se numără:
 VIRIX PROD SRL - Tăierea și rindeluirea lemnului;
 INTERNATIONAL ESI S.R.L - Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente;
 VIL DIESEL STATION S.R.L. - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
autovehicule in magazine specializate;
 VILLY TRUCK SPEED SRL - Transporturi rutiere de mărfuri;
 FLORENTIN-ANTONY TRANS SRL - Transporturi rutiere de mărfuri;
 EXIEUROTRANS S.R.L. - Transporturi rutiere de mărfuri;
 SORGI AGRO SRL - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a
plantelor producătoare de semințe oleaginoase;
 OLD QUSSY TRANS SRL - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase
și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;
 CASS COLATERAL S.R.L. - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale;
 ROXI VIL TRANS SRL - Transporturi rutiere de mărfuri.


Top 5 operatori economici din comuna Crângurile după cifra de afaceri:
Operator economic

Cifra de afaceri 2019

1. VIRIX PROD SRL

59,9 milioane lei (13,6 milioane euro)

2. INTERNATIONAL ESI SRL

43,2 milioane lei (9,8 milioane euro)

3. VIL DIESEL STATION SRL

7,7 milioane lei (1,7 milioane euro)
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Operator economic

Cifra de afaceri 2019

4. VILLY TRUCK SPEED SRL

1,5 milioane lei (343.427 euro)

5. FLORENTIN-ANTONY TRANS SRL

1,4 milioane lei (326.163 euro)

Top 5 operatori economici din comuna Crângurile după profit:
Operator economic

Profit 2019

1. VIRIX PROD SRL

8,1 milioane lei (1,8 milioane euro)

2. INTERNATIONAL ESI SRL

2,1 milioane lei (487.002 euro)

3. CASS COLATERAL SRL

370.818 lei (84.277 euro)

4. VIL DIESEL STATION S.R.L

358.688 lei (81.520 euro)

5. VILLY TRUCK SPEED SRL

318.550 lei (72.398 euro)

Top 5 operatori economici din comuna Crângurile după numărul de angajați:
Operator economic

Angajați 2019

1. VIRIX PROD SRL

216 angajați

2. INTERNATIONAL ESI SRL

17 angajați

3. VIL DIESEL STATION SRL

11 angajați

4. FLORENTIN-ANTONY TRANS SRL

7 angajați

5. SORGI AGRO SRL

6 angajați

Domeniile cu cea mai mare cifră de afaceri din comuna Crângurile sunt următoarele:
1. CAEN: 1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului: 59,9 milioane lei (13,6 milioane euro);
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2. CAEN: 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente: 43,2 milioane lei (9,8
milioane euro);
3. CAEN: 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine
specializate: 7,7 milioane lei (1,7 milioane euro);
4. CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri: 7,3 milioane lei (1,7 milioane euro);
5. CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a
plantelor producătoare de semințe oleaginoase: 3,5 milioane lei (800.323 euro);


Domeniile cu cei mai mulți angajați din comuna Crângurile sunt următoarele:
1. CAEN: 1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului: 216 angajați;
2. CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri: 29 angajați;
3. CAEN: 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente: 17 angajați;
4. CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor
producătoare de semințe oleaginoase: 12 angajați;
5. CAEN: 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine
specializate: 11 angajați.
La nivelul comunei Crângurile, conform datelor publicate pe site-ul topfirme.com,

sunt 310 angajați, reprezentând 0,60 % din totalul de angajați din Județul Dâmbovița.
Potrivit HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.230 lei, iar
pentru salariații cu studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul
studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.350 lei.
În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2028 pentru domeniul
construcțiilor, OUG nr. 114/2018 cu modificările și completările ulterioare, stabilește
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de 3.000 lei.
În luna septembrie 2020 la nivelul județului Dâmbovița, câștigul salarial mediu
nominal brut a fost 4.374 lei, iar câștigul salarial mediu nominal net a fost 2.691 lei.
În ceea ce privește numărul șomerilor din comuna Crângurile, conform datelor
publicate de INS, în cursul anului 2020 se observă o scădere a numărului acestora, la sfârșitul
lunii noiembrie fiind înregistrate 105 de persoane, comparativ cu anii precedenți când
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numărul acestora era mult mai mare, în 2019 fiind înregistrate 172 de persoane, iar în anul
2018 au fost înregistrate 221 de persoane.
Conform datelor publicate de INS, media indemnizației lunare de șomaj în rândul
șomerilor cu experiență de muncă în anul 2019 era de 488 lei, reprezentând 23,5% din
salariul minim brut pe economie, iar media indemnizației lunare de șomaj în rândul
șomerilor fără experiență în muncă în anul 2019 era de 253 lei, reprezentând 12,2% din
salariul minim brut pe economie.

2.11 AGRICULTURA
Datorită climatului și potențialului productiv mare al solurilor, în comuna Crângurile
activitatea de bază a locuitorilor este agricultura, bazată în special pe cultivarea cerealelor și
a legumelor.
Conform datelor publicate de INS, suprafața agricolă a comunei Crângurile este
împărțită astfel:
Căi de comunicații și
căi ferate

Suprafață agricolă (Ha)

Ocupată cu construcții
Ocupată cu ape, bălți

Terenuri neproductive

Păduri și altă vegetație
forestieră

Agricolă

Terenuri neagricole
Fînețe
Arabilă
Livezi și pepiniere
pomicole

Pășuni

Agricolă
Pășuni
Livezi și pepiniere pomicole
Păduri și altă vegetație forestieră

Arabilă
Fînețe
Terenuri neagricole
Ocupată cu ape, bălți

Pe raza localității Crângurile, printre principalele culturi în funcție de suprafața
cultivată se numără: grâul, secara, porumbul, floarea soarelui și cartoful.
Cultivarea legumelor este o activitate tradițională în mediul rural, producția obținută
fiind folosită în gospodăriile proprii. Printre legumele produse pe teritoriul comunei
Crângurile regăsim: tomate, varză, cartofi, ardei, castraveți, fasole, mazăre, vinete.
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La nivelul comunei Crângurile regăsim livezi de meri, peri, pruni, piersici, cireși,
vișini. Producția obținută este folosită pentru consumul propriu de la nivelul gospodăriilor.

2.12 MEDIUL ȘI COLECTAREA DEȘEURILOR
Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbătute probleme ale
contemporaneității și una de prim ordin pentru conducerea societății. Omul și mediul sunt
entități inseparabile, existenta omului fiind dependentă de mediu, iar factorii de mediu
(aerul, apa, solul) se pot modifica, în urma folosirii lor de către om. Protejarea mediului
nostru înconjurător în beneficiul generațiilor viitoare reprezintă una din provocările majore
ale epocii noastre.
Având în vedere principalele trăsături caracteristice ale mediului rural, acesta
determină un grad scăzut de poluare prin lipsa aglomerației umane, lipsa aglomerației
rutiere, dar și a industriei mai puțin dezvoltată. Calitatea aerului în comuna Crângurile oferă
condiții bune de trai pentru locuitorii acesteia.

Deșeurile menajere rezultate atât de la populație, cât și de
la operatorii economici din comună sunt colectate de SC
SUPERCOM SA, societatea care prestează servicii de
salubritate colectează și transportă deșeurile la depozitul
ecologic Titu.

2.13 SĂNĂTATEA
La nivelul anului 2019, conform datelor publicate de INS, pe raza localității Crângurile
își desfășoară activitatea următoarele categorii de unități sanitare:

22

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Crângurile, județul Dâmbovița, pentru perioada
2021‐2027
Categorii de unități medicale

Număr persoane

Cabinete medicale de familie

1

Farmacii

1

La nivelul anului 2019, conform datelor publicate de INS, pe raza localității Crângurile
își desfășoară activitatea următorul personal medical:
Categorii de cadre medico‐sanitare

Număr persoane

Medici de familie

1

Personal sanitar mediu

2

Dispensarul uman din comuna Crângurile:
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2.14 EDUCAȚIA
La nivelul comunei Crângurile se regăsesc trei școli și trei grădinițe, după cum
urmează:
 Școala Pătroaia Vale, unde își desfășoară activitatea 158 elevi și 13 cadre didactice;
 Școala Bădulești, unde își desfășoară activitatea 91 elevi și 11 cadre didactice;
 Școala Voia, unde își desfășoară activitatea 84 elevi și 4 cadre didactice;
 Grădinița Pătroaia Vale, unde își desfășoară activitatea 26 preșcolari și 1 educator;
 Grădinița Bădulești, unde își desfășoară activitatea 16 preșcolari și 1 educator;
 Grădinița Voia, unde își desfășoară activitatea 26 preșcolari și 1 educator.
Școlile au în dotare computere
destinate utilizării elevilor în
cadrul cursurilor tematice.

2.15 ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI SPORTIVE
Viața culturală și sportivă a unei localități are un impact semnificativ în creșterea
calității vieții locuitorilor săi.
La nivelul comunei Crângurile se regăsește Mănăstirea cu hramurile Sfântul Dimitrie
Izvorâtorul de Mir, Izvorul Tămăduirii și Sfinții Apostoli Petru și Pavel, biserica cu hramul
Adormirea Maicii Domnului.
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Sportul contribuie în mod esențial
la

dezvoltarea

fizică

armonioasă,

menținerea stării de sănătate la cote
optime, precum și la întărirea spiritului
de echipă și a celui de competiție. În
localitate se regăsește un teren de sport
destinat utilizării publice de către
locuitorii comunei Crângurile.

2.16 TURISMUL
Atracțiile turistice reprezintă unele dintre principalele motivații ale deplasărilor în
scopuri turistice, iar, adesea, pot fi considerate chiar ca esența produsului turistic. În absența
atracțiilor nu ar mai fi necesare serviciile turistice. Altfel spus, turismul, ca atare, nu ar putea
exista în lipsa atracțiilor.
La nivelul comunei Crângurile singura atracție turistică este reprezentată de către
Mănăstirea Pătroaia Deal, aceasta având potențial turistic. Pelerinajul este una dintre
primele forme de turism, reprezentând turismul religios, care se bazează pe atracții turistice
de natură religioasă.
Mănăstirea Pătroaia Deal este un așezământ monahal nou înființat, situat la 80 km
de București, în comuna Crângurile, județul Dâmbovița. Mănăstirea Pătroaia Deal, cu
hramurile Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Izvorul Tămăduirii și Sfinții Apostoli Petru și
Pavel, este cel de al doisprezecelea așezământ monahal din Arhiepiscopia Târgoviștei și care
sustine viața duhovnicească din sud vestul județului Dâmbovița. Mănăstirea de maici a fost
înființată la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, slujba
punerii pietrei de temelie fiind oficiată în anul 2008 și a fost ridicată cu sprijinul sculptorului
Vasile Gorduz și a soției sale, artista Silvia Radu, dar și cu susținerea deosebită a Centrului
Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei.
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2.17 TRANSPORTUL PUBLIC
La nivelul comunei Crângurile nu există o rețea de transport public care să asigure
transportul călătorilor în interiorul localității.
Transportul călătorilor din comuna Crângurile
către orașul Găești este asigurat de către
operatorul economic SC GRUP ATYC SRL. Acesta
asigură transportul călătorilor prin autobuzele
din dotare. Tot prin operatorul economic SC GRUP
ATYC SRL se asigură transportul locuitorilor din
comuna Crângurile către Pitești.
Pe lângă transportul public rutier, cetățenii comunei Crângurile au la dispoziție și
transportul feroviar, acesta fiind asigurat prin Gara Pătroaia.
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2.18 CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ
Comuna Crângurile este administrată de un primar și un consiliu local compus din 13
consilieri.
Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe
partide politice:


Partidul Social Democrat: 8

Repartizarea consiliului
local din comuna Crângurile

consilieri;


Partidul Pro Romania: 1

PNL
31%

PSD
61%

consilier;


Partidul Național Liberal: 4
consilieri.

PSD
Pro Romania
8%

Organigrama Primăriei:
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Structura Primăriei:
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2.19 SERVICIILE SOCIALE
În cadrul Primăriei Crângurile sunt angajați doi asistenți sociali ce au rolul de a
identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a
oricăror persoane aflate în nevoie.
În

comuna

Crângurile

există un centru de îngrijire al
bătrânilor. Acesta funcționează în
subordonarea Consiliului Local
Crângurile și are sediul în satul
Pătroaia din comuna Crângurile.
Obiectul de activitate îl
constituie îmbunătățirea calității
vieții persoanelor vârstnice, conform Legii nr. 17/2000 privind asistența socială acordată
persoanelor vârstnice.
Centrul este situat într-o zonă pitorească în care grijile rămân în urmă, fiind înlocuite
de sentimentele pozitive oferite de frumusețea locurilor, de aerul curat și de ciripitul
păsărilor.
Centrul este dotat cu camere de două paturi, fiecare cameră având grup sanitar
propriu. Capacitatea centrului este de 16 persoane.
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3. CONTEXTUL EUROPEAN, NAȚIONAL ȘI REGIONAL
3.1 STRATEGII EUROPENE
Cadrul financiar multianual (CFM) sau bugetul pe termen lung al UE stabilește
investițiile Uniunii Europene pe o perioadă de cinci până la șapte ani, în proiecte și programe
care consolidează viitorul Europei.
Unul dintre motivele pentru care UE dispune de un buget pe termen lung, precum și
de bugete anuale, este de a facilita planificarea programelor pe care UE dorește să le
finanțeze și de a le spori eficiența. De asemenea, bugetul pe termen lung trebuie să fie
suficient de flexibil pentru a face față crizelor și situațiilor de urgență neprevăzute, precum
epidemia de Covid-19. Prin urmare, acesta include o serie de instrumente pentru a asigura
folosirea fondurilor acolo unde este cel mai necesar în circumstanțe neprevăzute.
Pe 27 mai 2020, ca răspuns la criza fără precedent cauzată de pandemia de COVID19, Comisia Europeană a propus crearea instrumentului temporar de redresare
NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde EUR, precum și consolidarea fondurilor
dedicate anumitor programe în cadrul bugetului UE pe termen lung pentru perioada 20212027.
Pe 21 iulie 2020, liderii UE au convenit asupra unui pachet cuprinzător în valoare de
1.824,3 miliarde EUR, care combină suma de 1.074,3 miliarde EUR aferentă Cadrului
financiar multianual (CFM) și un efort extraordinar de redresare în valoare de 750 de
miliarde EUR, instrumentul Next Generation EU.
Cadrul financiar multianual, consolidat prin Next Generation EU, va fi principalul
instrument pentru punerea în aplicare a pachetului de redresare în vederea abordării
consecințelor socio-economice ale pandemiei de COVID-19. Acesta va contribui, de
asemenea, la transformarea UE prin intermediul politicilor sale majore, în special cele vizând
Pactul verde european, revoluția digitală și reziliența.
Pe 10 noiembrie 2020, Parlamentul European și țările UE au ajuns la un acord în
cadrul Consiliului cu privire la următorul buget al UE pe termen lung și la instrumentul
NextGenerationEU.
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Principalele elemente ale acordului sunt:
1. Peste 50 % din sumă va sprijini modernizarea prin:


cercetare și inovare, prin intermediul Orizont Europa;



tranziție climatică și o tranziție digitală echitabile, prin intermediul Fondului
pentru o tranziție justă și al programului Europa digitală;



pregătire, redresare și reziliență, prin intermediul Mecanismului de redresare
și reziliență, al rescEU și al unui nou program în domeniul sănătății,
EU4Health.

2. Politicile tradiționale, precum coeziunea și politica agricolă comună, vor
beneficia în continuare de un sprijin financiar semnificativ, pentru a asigura stabilitatea pe
timp de criză și modernizarea acestora.
3. Pentru combaterea schimbărilor climatice vor fi dedicate 30% din fondurile UE
– cea mai mare cotă alocată vreodată din bugetul european.
4. Pachetul acordă o atenție deosebită protecției biodiversității și egalității de gen.
Prin bugetul pe termen lung al UE pentru 2021‐2027, Comisia își propune
modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele mai
tangibile expresii ale solidarității, în cadrul a cinci obiective de politică:
1. O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă.
2. O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon.
3. O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională.
4. O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.
5. O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor
urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale.
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Politica de coeziune și politica agricolă comună vor continua să primească
finanțare semnificativă și vor fi modernizate pentru a se asigura că acestea contribuie cel mai
bine la redresarea economică a Europei și la obiectivele ecologice și digitale ale UE.
Pentru a sprijini tranziția digitală, se va înființa un nou program de finanțare, Europa
digitală, pentru a promova lansarea pe scară largă și adoptarea tehnologiilor digitale cheie,
cum ar fi aplicațiile de inteligență artificială și instrumentele de securitate cibernetică de
ultimă generație. Acesta va oferi finanțare pentru proiecte din cinci domenii esențiale:


Supercalculul;



Inteligența artificială;



Securitatea cibernetică;



Competențele digitale avansate;



Asigurarea unei utilizări pe scară largă a tehnologiilor digitale la toate
nivelurile economiei și societății.

Programul este configurat pentru a elimina decalajul dintre cercetarea din domeniul
tehnologiilor digitale și implementarea acestora și pentru a aduce rezultatele cercetării pe
piață, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor europene, în special al întreprinderilor
mici și mijlocii.
Investițiile din cadrul programului Europa digitală sprijină dublul obiectiv al Uniunii
de realizare a tranziției verzi și a transformării digitale și consolidează reziliența și
autonomia strategică deschisă a Uniunii.
„Pandemia a subliniat necesitatea de a investi în capacitățile noastre digitale, de la
supercalculatoare la securitate cibernetică. Programul Europa digitală va ajuta
întreprinderile europene, în special pe cele mai mici, să implementeze tehnologii avansate, să
crească și să beneficieze de vastele oportunități oferite de transformarea digitală și îi va ajuta
pe cetățenii noștri să își actualizeze competențele digitale. Acest lucru este esențial pentru
realizarea dublei tranziții digitale și verzi, pentru promovarea suveranității noastre
tehnologice și pentru consolidarea capacităților noastre digitale strategice”, a declarat
comisarul pentru piața internă, Thierry Breton.

33

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Crângurile, județul Dâmbovița, pentru perioada
2021‐2027
Un nou program, EU4Health, va oferi o bază solidă pentru acțiunea UE în domeniul
sănătății pe baza lecțiilor învățate în timpul pandemiei COVID-19.
În domeniul cercetării și inovării, programul Orizont Europa va beneficia de o
creștere semnificativă odată ce fondurile pe baza instrumentului de recuperare al UE vor fi
disponibile.
În domeniul securității și apărării, va fi creat un nou Fond european de apărare
instituit pentru a promova competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a bazei de
apărare, tehnologice și industriale a UE.
Programele pentru tineri, precum Erasmus + și Corpul european de solidaritate, vor
fi, de asemenea, consolidate, programul Erasmus + urmând să tripleze numărul de
participanți în cadrul noului cadru financiar multianual.
Pentru a sprijini cele mai vulnerabile regiuni cu consum intensiv de carbon în
tranziția lor către o economie neutră din punct de vedere climatic, se va crea un nou fond
pentru tranziție justă., care va primi finanțare atât în cadrul următorului buget pe termen
lung, cât și al instrumentului de redresare al UE.
Next Generation EU va fi canalizat prin șapte programe sub formă de împrumuturi
și granturi:
1. Mecanismul de redresare și reziliență: 672,5 miliarde EUR
2. REACT-EU: 47,5 miliarde EUR
3. Orizont Europa: 5 miliarde EUR
4. InvestEU: 5,6 miliarde EUR
5. Dezvoltare rurală (FEADR): 7,5 miliarde EUR
6. Fondul pentru o tranziție justă (FTJ): 10 miliarde EUR
7. RescEU: 1,9 miliarde EUR
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Mecanismul de redresare și reziliență este elementul central al Instrumentului
NextGenerationEU și va ajuta statele membre să absoarbă șocul economic creat de criza
provocată de pandemia de COVID-19 și să sporească reziliența economiilor lor.
Mecanismul este conceput să ofere sprijin financiar la scară largă pentru investițiile
și reformele publice în domeniul coeziunii, al sustenabilității și al digitalizării. Statele
membre beneficiare au obligația de a elabora planuri de redresare și reziliență care să fie
conforme cu recomandările relevante specifice fiecărei țări adoptate de Comisie în cadrul
semestrului european.
Mecanismul va asigura totodată concentrarea adecvată a acestor investiții și reforme
asupra tranziției verzi și a celei digitale, pentru a contribui la crearea de locuri de muncă și
la o creștere durabilă și pentru a-i conferi Uniunii o mai mare reziliență.
Pentru a avea acces la acest mecanism, statele membre vor elabora planuri de
redresare și reziliență în care să își prezinte agendele de reformă și de investiții, planuri ce
ar trebui să cuprindă atât reforme, cât și proiecte de investiții publice, sub forma unui pachet
coerent.
Este obligatoriu ca planurile prezentate de statele membre să fie convergente cu
provocările și cu prioritățile identificate în cadrul semestrului european, cu programele
naționale de reformă, cu planurile naționale privind energia și clima, cu planurile pentru o
tranziție justă, precum și cu acordurile de parteneriat și cu programele operaționale
adoptate în cadrul fondurilor Uniunii. În plus, planurile vor constitui o anexă la programul
național de reformă al țării în cauză. Statele membre vor raporta cu privire la progresele
înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor în contextul semestrului
european.
REACT‐EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), adică
Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei, este o inițiativă care continuă
și extinde măsurile de răspuns la criză și de remediere a consecințelor crizei prin intermediul
Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus și al Inițiativei plus pentru investiții ca
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reacție la coronavirus. Ea va contribui la o redresare ecologică, digitală și robustă a
economiei.
REACT-EU va pune la dispoziție fonduri suplimentare pentru cele mai importante
sectoare, care sunt esențiale pentru a pune bazele unei redresări robuste. Aceasta va implica
investiții pentru a sprijini menținerea locurilor de muncă, inclusiv prin măsuri de lucru pe
termen scurt și prin sprijin pentru lucrătorii independenți. Fondurile pot fi utilizate, de
asemenea, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă, măsuri de ocupare a forței de muncă
în rândul tinerilor, pentru sistemele de sănătate, alimentarea fondului de rulment și ca
sprijin pentru investițiile întreprinderilor mici și mijlocii. Sprijinul va fi disponibil pentru
toate sectoarele economice, inclusiv turismul și cultura, care sunt foarte afectate.
Sprijinul suplimentar va contribui, de asemenea, la realizarea de investiții în Pactul
verde european și în tranziția digitală, ca o suplimentare a investițiilor semnificative în
aceste domenii care se realizează deja prin intermediul politicii de coeziune a UE.
Orizont Europa reprezintă continuarea programului Orizont 2020 al UE și constituie
viitorul program‐cadru pentru cercetare și inovare (C&I) al Uniunii Europene pentru
perioada 2021-2027.
Acest program este inițiativa emblematică a UE, menită să sprijine C&I din etapa de
concept până la comercializare, și completează finanțarea națională și regională.
Viitoarea creștere economică și viitoarea prosperitate a Europei depind de
capacitatea acesteia de a rămâne un lider mondial în domeniul cercetării și inovării, iar
Orizont Europa oferă mijloacele necesare pentru atingerea acestui obiectiv.
Astfel, Orizont Europa ar trebui să consolideze atât sectorul științei, cât și sectorul
tehnologiei din UE, pentru a permite abordarea principalelor provocări globale din domenii
vitale precum sănătatea, îmbătrânirea populației, securitatea, poluarea și schimbările
climatice.
Se estimează că acest program va determina o creștere a produsului intern brut (PIB)
al UE de până la 0,19% în următorii 25 de ani și crearea de până la 100 000 de locuri de
muncă în domeniul C&I în perioada 2021-2027.
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Structura propusă a programului Orizont Europa presupune trei piloni:


excelență științifică;



provocări globale și competitivitate industrială europeană;



o Europă inovatoare.

Primul pilon al programului Orizont Europa ar trebui să consolideze poziția de lider
a UE în domeniul științific și să dezvolte cunoștințele și competențele de înaltă calitate.
Cel de al doilea pilon ar trebui să susțină cercetarea care abordează provocările
societale și tehnologiile industriale în domenii precum digitalul, energia, mobilitatea,
alimentele și resursele naturale. În cadrul acestui pilon este prevăzută, de asemenea,
introducerea anumitor misiuni și parteneriate în domeniul cercetării, având ca obiectiv,
de exemplu, orașe cu zero emisii de dioxid de carbon.
Cel de al treilea pilon al programului Orizont Europa ar trebui să se axeze pe
promovarea inovării prin înființarea unui Consiliu european pentru inovare. Acesta ar
urma să ofere un punct de contact unic pentru inovatorii cu potențial ridicat.
Mecanismul pentru o tranziție justă va fi format din trei piloni:
 Fondul pentru o tranziție justă,
 O schemă specifică în cadrul programului InvestEU,
 O facilitate de împrumut pentru sectorul public pusă la dispoziție de Banca
Europeană de Investiții (BEI) în vederea mobilizării unor investiții suplimentare în
regiunile vizate.
Fondul pentru o tranziție justă este un nou instrument financiar în cadrul politicii de
coeziune, care are scopul de a oferi sprijin teritoriilor care se confruntă cu provocări socioeconomice majore ca urmare a tranziției către neutralitatea climatică. Acest fond va facilita
punerea în aplicare a Pactului verde european, care are drept obiectiv ca Europa să devină
neutră din punct de vedere climatic până în 2050.
Schema dedicată din cadrul programului InvestEU este al doilea pilon al
Mecanismului pentru o tranziție justă. InvestEU nu va sprijini doar investițiile în proiecte din
teritoriile vizate de tranziția justă (regiunile care au un plan de tranziție aprobat în
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conformitate cu regulile Fondului pentru o tranziție justă), ci și investițiile în alte regiuni, cu
condiția să aducă beneficii teritoriilor vizate de tranziția justă.
InvestEU este programul de investiții propus de UE pentru a porni economia
europeană.
Este ideal pentru a oferi finanțare pe termen lung și pentru a sprijini politicile Uniunii
în redresarea unei crize economice și sociale profunde. Acest lucru a fost demonstrat prin
implementarea cu succes a Fondului european pentru investiții strategice și a altor
instrumente financiare ale UE în urma crizei financiare din trecut.
În actuala criză a coronavirusului, alocarea pe piață a resurselor financiare nu este pe
deplin eficientă și riscul perceput afectează semnificativ investițiile private.
Incertitudinea profundă compromite în prezent calitatea informațiilor de pe piața
financiară și capacitatea creditorilor de a evalua viabilitatea companiilor și a proiectelor de
investiții. Dacă nu este bifat, acest lucru poate crea o aversiune omniprezentă față de
proiectele de investiții private și poate contribui la o „criză a creditului”. În astfel de
circumstanțe, caracteristica cheie a InvestEU de a risca proiectele de a participa la finanțare
privată este deosebit de valoroasă.
Facilitatea de împrumut a BEI este cel de al treilea pilon al Mecanismului pentru o
tranziție justă.
Împrumuturile respective vor pune la dispoziția entităților din sectorul public
resurse pentru implementarea măsurilor de facilitare a tranziției către neutralitatea
climatică. Investițiile sprijinite vor viza, de exemplu, infrastructura energetică și de
transport, rețelele de termoficare, măsurile de eficiență energetică, inclusiv renovarea
clădirilor, precum și infrastructurile sociale.
În timp ce Fondul pentru o tranziție justă va oferi finanțare în principal sub formă de
granturi, celelalte două fluxuri de finanțare din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă
(programul InvestEU și mecanismul BEI de împrumut pentru sectorul public) vor mobiliza
investiții publice și private prin sprijinirea proiectelor de investiții ale partenerilor financiari
printre care BEI.
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În 2019, UE a consolidat componentele sale de gestionare a riscurilor de dezastre prin
modernizarea mecanismului de protecție civilă al UE. Ultimul element introdus - rescEU are ca obiectiv îmbunătățirea atât a protecției cetățenilor împotriva dezastrelor, cât și a
gestionării riscurilor emergente.

3.2 STRATEGII NAȚIONALE
STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI 2030
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii
Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD)
ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul
Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului
UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda
2030 pentru Dezvoltare Durabilă”, reprezintă documentul politic asumat de statele membre
ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
Prin această strategie, România și stabilește cadrul național pentru susținerea
Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României
pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către
cetățean și se centrează pe inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește
nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod
echilibrat și integrat.
Documentarea și fundamentarea strategiei s-au realizat pe baza rapoartelor primite
de la ministere și alte instituții centrale, elaborate în acest scop, materialelor de sinteză
elaborate sub egida Academiei Române și a altor foruri științifice și academice, datelor
accesibile ale instituțiilor europene și ale ONU, sugestiilor și recomandărilor consemnate în
urma consultărilor publice cu mediul de afaceri, mediul universitar, institute naționale de
cercetare-dezvoltare, ONG-uri și exponenții reprezentativi ai societății civile, precum și a
contribuțiilor unor experți individuali.
Strategia este structurată pe trei capitole:
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Capitolul I – Introducere, prezintă o cronologie recentă a evoluției conceptului de
dezvoltare durabilă din perspectiva internațională, europeană și națională, precum și a
modului în care acesta s-a materializat treptat atât în documentele programatice ale ONU și
UE, cât și în politicile publice ale României.
Capitolul II ‐ Obiective pentru Dezvoltare Durabilă, prezintă stadiul actual de
dezvoltare a României, ca urmare a implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltare
Durabilă a României. Orizonturi 2013‐2020‐2030, aprobată de Guvern în noiembrie 2008. Se
relevă neajunsurile constatate și se identifică domeniile specifice în care sunt necesare
eforturi și resurse suplimentare pentru realizarea obiectivelor de convergență și apropierea
semnificativă de media UE la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. Capitolul II
prezintă totodată țintele naționale pentru fiecare dintre cele 17 ODD, respectiv Orizont
2020 pentru măsurile preconizate și Ținte 2030 pentru eșalonarea rațională a eforturilor
destinate atingerii acestui scop.
Capitolul III ‐ Implementare și Monitorizare prezintă deciziile ce urmează a fi luate
pentru a se asigura cadrul operațional pentru implementarea și monitorizarea realizării
obiectivelor și țintelor concrete ale Strategiei. Scopul este asigurarea coerenței acțiunilor
guvernamentale și creșterea implicării active a tuturor factorilor relevanți ai societății și a
acțiunilor cetățenești, având drept motivație asigurarea îmbinării armonioase a celor trei
dimensiuni ale dezvoltării durabile pentru transformarea într-o societate durabilă.
Contextul International Al Dezvoltării Durabile
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces internațional
îndelungat de analiză, care recunoaște că problemele globale se pot rezolva doar prin soluții
la nivel global. Modificarea percepției și conștientizarea evoluției fără precedent a societății,
creșterea natalității la scară globală, a accelerării economiilor țărilor în curs de dezvoltare și
a disparităților sociale au pus în evidență limitele creșterii planetare. Creșterea prețurilor
la anumite resurse a evidențiat faptul că Pământul își poate epuiza resursele fizice
regenerabile și neregenerabile, conducând la un dezechilibru catastrofal.
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Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se structurează
au fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987):
1. ECHITATEA SOCIALĂ - prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă
posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței
de muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;
2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se
apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate;
3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin
schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite
tehnologiile.
Această abordare a fost posibilă prin punerea în evidență a conceptului de „depășire
a limitelor”. S-a conștientizat că resursele naturale, de care societatea are nevoie și care sunt
limitate, au fost depășite, creând în același timp un dezechilibru ecologic la nivel planetar,
prin creșterea economică iresponsabilă. Astfel, s-a constatat că numai prin susținerea
simultană a celor trei piloni – social, economic și de mediu – se poate ajunge la o dezvoltare
durabilă și la un viitor comun la nivel global.
Agenda 2030 solicită acțiuni din partea tuturor țărilor, sărace, bogate și cu venituri
medii. Recunoaște că încetarea sărăciei trebuie să fie însoțită de un plan care să
contribuie la creștere economică și abordează o serie de nevoi sociale, inclusiv educație,
sănătate, protecție socială și locuri de muncă, abordând în același timp problemele
combaterii schimbărilor climatice și protecția mediului. Aceasta acoperă, de asemenea,
aspecte precum inegalitatea, infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, oceanele
și

industrializarea. Agenda promovează implicarea tuturor părților

interesate, prin

democratizarea procesului decizional pe tema dezvoltării durabile. Se subliniază
responsabilitatea și rolul generațiilor tinere pentru crearea dezvoltării durabile.
Contextul European al Dezvoltării Durabile
În cadrul UE, începând cu anul 2006, conceptul de dezvoltare durabilă a fost integrat
în Strategia pentru o Europă Extinsă, într-o viziune strategică unitară și coerentă, având ca
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obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și
viitoare, pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească
resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al
economiei, în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale.
În 2010, ca o continuare a dezvoltării durabile a UE, a fost adoptată Strategia Europa
2020 de promovare a creșterii inteligente (bazată pe: educație, cercetare, inovare),
durabile

(bazată

pe

reducerea

emisiilor

de carbon, eficiență energetică, resurse

regenerabile) și incluzive (crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei etc.). Alături
de statele membre și respectând principiul subsidiarității, UE s-a angajat să devină lider în
punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.
Perspectiva României asupra Dezvoltării Durabile
Pornind de la ideea că beneficiile dezvoltării economice trebuie să fie mai mari decât
costurile, inclusiv cele legate de conservarea și îmbunătățirea mediului, prima strategie de
Dezvoltare Durabilă a României din 1999 a avut ca obiectiv îmbunătățirea progresivă și
menținerea bunăstării populației în corelare cu cerințele folosirii raționale a resurselor
naturale și ale conservării ecosistemelor. Aderarea la Uniunea Europeană în 2007 a ajustat
prioritățile naționale, prin Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă. Orizonturi
2013‐2020‐2030 (SNDD), aprobată de Guvernul României la 12 noiembrie 2008, vizând
reducerea decalajului socio-economic față de cel al statelor membre ale Uniunii Europene.
Pentru ca dezvoltarea durabilă să reușească în România și, prin urmare Agenda 2030,
împreună cu angajamentele Uniunii Europene, această strategie este construită în jurul
cetățeanului și nevoilor generațiilor viitoare.
Strategia pleacă de la premisa că dezvoltarea durabilă prezintă un cadru de gândire
care, odată însușit de către cetățean, va ajuta la crearea unei societăți mai echitabile,
definită prin echilibru și solidaritate și care să poată face față schimbărilor aduse de
probleme actuale globale, regionale și naționale, inclusiv scăderea demografică. Grija
statului față de cetățean și respectul cetățeanului față de instituții, față de aproapele său, de
valorile morale și diversitatea culturală și etnică vor duce la o societate durabilă.
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România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare pentru
a face față provocărilor secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de procesul de globalizare,
de accentuare a inegalităților și de agravare a problemelor de mediu. Dezvoltarea
Durabilă este soluția.

Strategia națională se adresează acestor provocări, propunând

tranziția spre o dezvoltare durabilă bazată pe principiile și în spiritul Agendei 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă, ca membră a unei Uniuni Europene prospere și revigorate.
Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui
echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde
și prin care se definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește
de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se
realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să îl
motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul. Rolul statului în
contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu doar pentru
cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare.
Acum este nevoie de o nouă abordare care să țină cont de realitățile economice,
sociale și de mediu de la nivel mondial, european și național, cu un orizont de timp care să
privească peste generații, care să satisfacă nevoile generației actuale fără a compromite
șansele viitoarelor generații de a-și satisface propriile nevoi.
Deși economia unei țări adeseori se măsoară prin cifre, care nu iau în considerare
potențialul cetățeanului, transformarea economiei într-una durabilă și competitivă necesită
un nou mod de acțiune care să se centreze pe inovație, optimism și reziliența cetățenilor. O
asemenea abordare va crea o cultură a antreprenoriatului în care cetățeanul se poate realiza
material și aspirațional.
Sub aspect social este nevoie de o societate coezivă, care să beneficieze de
îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre bărbați
și femei, dintre mediul urban și rural, care să conducă la promovarea unei societăți deschise,
în care cetățenii se pot simți apreciați și sprijiniți. E nevoie de cultivarea rezilienței
populației, în așa fel încât cetățeanul, într-un cadru instituțional echitabil, să își poată realiza
visurile acasă. În același timp, statul trebuie să ajute la sporirea potențialului cetățeanului
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prin abordarea problemelor legate de sănătate, de educație și de limitele pieței libere,
probleme la care se poate răspunde prin politici publice, rezultatul fiind un nivel de trai cât
mai ridicat pentru toți cetățenii. Sporirea capitalului social - crearea unui simț civic definit
prin încredere între cetățeni - va conduce la deblocarea potențialului cetățenilor români
pentru a se realiza prin forțe proprii, asigurând totodată și dezvoltarea durabilă a
comunităților lor.
Conștientizarea importanței mediului a crescut semnificativ în ultimii ani, atât în ceea
ce privește mediul natural, cât și la cel antropic. Protejarea naturii este responsabilitatea
tuturor datorită impactului biunivoc om – mediu, dar și o oportunitate a cetățenilor de a se
uni într-un scop nobil, prin conștientizarea acestei responsabilități. Realizarea unui mediu
antropic durabil poate fi atins prin cultivarea unui sentiment de apartenență și de
comunitate, care să elimine simțul singurătății cetățeanului, factor de risc în realizarea
potențialului personal și, în ultimă instanță, a funcționării comunitare.
Ca

membră

a

comunității

internaționale, dar mai ales ca membră a Uniunii

Europene, România are interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan
național. Strategia susține ca România să fie în 2030 o țară membră a unei Uniunii Europene
puternice, în care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii României vor putea trăi
într-o țară în care statul servește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient
și cu preocupări crescute și constante pentru un mediu curat.
POLITICA DE COEZIUNE 2021‐2027
La nivelul Ministerului Fondurilor Europene, au fost elaborate primele versiuni ale
Programelor Operaționale pentru perioada de programare 2021-2027. Acestea au fost
realizate cu implicarea ministerelor de linie, dar și cu implicarea partenerilor economici și
sociali.
Până în prezent a avut loc o serie de runde de negocieri în cadrul dialogului informal
între autoritățile române și Comisia Europeană.
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În data de 19 mai 2020 a fost demarată etapa de încadrare aferentă procedurii de
evaluare strategică de mediu (SEA) pentru următoarele programe operaționale (PO):
 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD);
 Programul Operațional Transport (POT);
 Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID);
 Programul National de Sănătate (multifond) (PNS) / Programul Operațional de
Sănătate (POS);
 Programul Operațional Capital Uman (POCU);
 Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS);
 Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR);
 Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT).
La nivelul Ministerului Fondurilor Europene a fost elaborată și prima versiune a
Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027, plecând de la primele versiuni ale
Programelor Operaţionale, dar şi cu contribuția Ministerului Afacerilor Interne pentru
programele naționale afaceri interne, precum şi ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale pentru Programul pentru Acvacultură și Pescuit.
Este necesar să se creeze cadrul legal pentru reglementarea implicării autorităților
din România în procesul de elaborare și negociere cu Comisia Europeană a Acordului de
Parteneriat și a Programelor Operaționale cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
aferente perioadei 2021-2027 prin care se stabilește rolul autorităților și instituțiilor
implicate în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile
alocate României în perioada 2021-2027. De asemenea, este necesară stabilirea autorităților
și instituțiilor care vor face parte din cadrul instituțional de coordonare, gestionare și control
al programelor aferente viitorului exercițiu financiar.
PREMISE:
 menținerea sistemul de management și control al fondurilor europene aferente
politicii de coeziune din perioada de programare 2014-2020.
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 îmbunătățirea şi simplificarea anumitor aspecte pentru a veni în sprijinul
beneficiarilor politicii de coeziune.
 descentralizarea implementării şi creșterea leadership‐ului din partea tuturor
actorilor implicați.
PRINCIPII:
 O mai bună coordonare între proiectele/operațiunile finanțate luând în calcul noile
provocări.
 O abordare unitară în termeni de proceduri/practici, prin comasarea tuturor
autorităților de management în cadrul MFE care va asigura coordonarea orizontală a
structurilor de management.
 O simplificare şi mai bună coordonare pentru funcția de autoritate de management
(AM) şi funcția contabilă prin integrarea celei din urmă în cadrul AM.
 Concentrarea şi asigurarea continuității expertizei.
 O adaptare reală a intervențiilor la nevoile şi specificul regional prin
descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul ADR-urilor.
 O abordare inovativă şi integrată prin elaborarea programelor multifond.
ARHITECTURA INSTITUȚIONALĂ:
 Ministerul Fondurilor Europene (MFE):
•

Coordonator Politica de Coeziune

 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA):
•

Programele de cooperare teritoriala

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR):
•

Politica Agricola Comună, Politica Comună in domeniul pescuitului si Fondul
aferent afacerilor maritime
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 Ministerul Afacerilor Interne (MAI):
•

Fondurile aferente domeniului afaceri interne

•

Fondul azil, migrație și integrare (FAMI)

•

Fondul securitate internă (FSI)

•

Instrumentul pentru managementul frontierei și vize (IMFV)

ARHITECTURA PROGRAMELOR OPERAȚIONALE:
Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel
național sunt:
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
2. Programul Operațional Transport (POT)
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
4. Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS)
5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
6. Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS)
7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8
POR)
8. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
9. Programul Operațional pentru Tranziție Echitabilă
FUNCȚIA DE AUTORITATE DE MANAGEMENT:
 Ministerul Fondurilor Europene (MFE):
•

PODD, POCID, POS, POCU, POCS, POAT, POTE.

 Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC):
•

POT.
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 Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR):
•

8 Programe Operaționale Regionale.

FUNCȚIA CONTABILĂ:


Autoritatea de Certificare și Plata (ACP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
- pentru programele operaționale regionale - pentru toate programele, inclusiv
cele regionale, ACP va îndeplini atribuţiile ce derivă din relația cu Comisia Europeană
(primirea fondurilor de la CE, asigurarea schimburilor valutare şi alimentarea
conturilor AM, ţinerea evidenţelor contabile privind sumele primite şi efectuarea
reconcilierilor bancare, elaborarea previziunilor cererilor de plată ce urmează a fi
transmise CE prin intermediul SFC, în colaborare cu MFE).



Autoritățile de Management pentru alte programe decât cele regionale vor
îndeplini și funcția contabilă aferentă programului gestionat.
FUNCȚIA DE AUDIT:



Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, organism
independent din punct de vedere operațional fața de Curtea de Conturi și față de
celelalte autorități responsabile cu managementul și implementarea fondurilor
externe nerambursabile, va îndeplini funcția de audit.
PLANUL NAȚIONAL STRATEGIC 2021‐2027 (PNS)
Suma propusă pentru România este în cuantum de 20,5 miliarde euro din care:

 13,5 miliarde euro este destinată plăților directe;
 363 milioane euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței;
 6,7 miliarde euro alocate pentru dezvoltarea rurală.
Sectorul agroalimentar și dezvoltarea spațiului rural din România au înregistrat
progrese ca urmare a implementării programelor de dezvoltare rurală anterioare, finanțate
atât din fonduri europene, cât și naționale.
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Cu toate acestea, au fost identificate multe provocări care trebuie abordate în
perioada următoare, printre care: numărul mare al fermelor mici, dotarea slabă din punct de
vedere tehnologic și structura duală a exploatațiilor agricole, aspecte de mediu care pot
conduce la diminuarea productivității, degradarea spațiului rural și îmbătrânirea deficitară,
numărul redus de produse cu valoare adăugată, deficit de personal calificat în sectorul
agricol, diversificarea veniturilor fermierilor și populației din mediul rural, sporirea
impactului schimburilor climatice și scăderea biodiversității.
În acest context, în scopul atingerii potențialului socio-economic al mediului rural și
în special, în sectorul agroalimentar, se impune ca măsurile întreprinse până în prezent să
fie continuate/dezvoltate/îmbunătățite.
Astfel, prin implementarea Programului Național Strategic 2021-2027, România va
continua eforturile pentru atingerea potențialului de dezvoltare socio-economică prin
abordarea următoarelor obiective generale:
1. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure
securitatea alimentară, prin:
•

Asigurarea unor venituri stabile în rândul fermierilor;

•

Creșterea productivității și competitivității sectorului agroalimentar;

•

Creșterea gradului de rezistență a exploatațiilor agricole la factorii climatici și
asigurarea securității alimentare;

•

Sporirea valorii adăugate a produselor agricole;

•

Diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din producția
agricolă și reducerea variabilității veniturilor agricole;

•

Creșterea nivelului de digitalizare în sectorul agroalimentar și în mediul rural;

•

Optimizarea fluxului de informații în cadrul sectorului agricol și facilitarea
legăturilor dintre cercetare/inovare și practică.

2. Consolidarea acțiunilor de protejare a mediului și a celor împotriva schimbărilor
climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene în materie de
mediu și climă, prin:
•

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile agricole;
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•

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice în sectoarele agricol și forestier;

•

Gestionarea eficientă a resurselor naturale și menținerea unui impact redus al
agriculturii asupra resurselor naturale (sol, apă, aer);

•

Asigurarea de produse agroalimentare sănătoase;

•

Menținerea unui status de conservare bun al biodiversității și păstrarea
zonelor cu înaltă valoare naturală;

•

Conservarea caracteristicilor spațiului rural și a peisajelor naturale.

3. Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale, prin:
•

Creșterea veniturilor populației din mediul rural;

•

Creșterea calității vieții în mediul rural;

•

Sporirea numărului de tineri implicați în sectoarele agroalimentar și non
agricol și în spațiul rural, corelat cu creșterea rolului educației antreprenoriale
agricole pentru aceștia;

•

Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială în spațiul
rural;

•

Dezvoltarea Zonei Montate din România;

•

Reducerea abandonului zonelor rurale, în special manifestat în rândul
populației tinere;

•

Creșterea gradului de utilizare de noi tehnologii în sectorul agro-alimentar de
către tineri.

4. Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură, prin:
•

Creșterea numărului de fermieri care vor beneficia de consiliere, consultanță
agricolă și formare profesională, precum și optimizarea nivelului de
cunoștințe;

•

Dezvoltarea unui sistem de inovare și cunoștințe în agricultură (AKIS)
funcțional și dinamic;

•

Eficientizarea transferului de cunoștințe și îmbunătățirea producției prin
facilitarea accesului la informații, practici și tehnologii noi;

•

Dezvoltarea unor parteneriate funcționale;

•

Dezvoltarea tehnologiilor digitale și dezvoltarea infrastructurii online;
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•

Consolidarea unui sistem de consultanță public/privat.

PLANUL NAȚIONAL DE RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aflat în consultare publică,
reprezintă un document strategic structurat pe două priorități: reforme și investiții, ce aduce
României perspectiva modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea civilă,
mediul de afaceri și sectorul public din România.
Cu un total alocat de 30,44 mld. euro (prețuri 2018), respectiv de 33,009 mld. euro
(prețuri curente), planul este structurat pe trei piloni și 12 domenii prioritare pentru
dezvoltarea României.
Din perspectiva reformelor, documentul strategic prevede atât reforme orizontale,
cât și sectoriale, care produc efecte asupra îmbunătățirii calității vieții oamenilor și creșterii
standardelor de locuit. Permit totodată și implementarea unor instrumente moderne de
management urban, precum dezvoltarea urbană în parteneriat cu dezvoltarea economică,
astfel încât comunitățile locale să devină mai reziliente în situații de criză pandemică sau de
altă natură.
Reformele orizontale vizează consolidarea statului de drept, sustenabilitatea
financiară a finanțelor publice, stabilitatea financiară a României, coeziunea socială și piața
muncii. Fiecare dintre acestea au rolul de a întări capacitatea de reziliență a României în
perioade de criză pandemică sau alimentară.
În același timp, reformele structurale elaborate în cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență sunt orientate la nivelul fiecărui domeniu de investiții pentru a
transpune în practică măsuri care vizează modernizarea și îmbunătățirea calității serviciilor
publice prestate populației, dar și creșterea gradului de accesibilitate la aceste servicii puse
la dispoziția cetățenilor.
La rândul lor, investițiile ocupă un loc esențial în cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență. Acestea au drept scop rezolvarea unor nevoi strategice identificate
la nivelul fiecărui domeniu de intervenție propus în cadrul Planului pentru a ameliora starea
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economică a României afectată de criza pandemică, pentru a crește capacitatea de reziliență
a României, precum și pentru a asigura perspectiva unei creșteri economice pe termen lung
a României.
O primă categorie de investiții o reprezintă investițiile în infrastructură. Fie că vorbim
de infrastructura de transport, infrastructura destinată schimbărilor climatice, energiei,
eficienței energetice, mediului sau infrastructura specifică comunităților locale, această
categorie de investiții determină creșterea gradului de conectivitate a localităților urbane la
rețeaua de transport, combaterea unor riscuri determinate de schimbările climatice, dar și
modernizarea unor servicii publice de bază adresate populației precum: alimentarea cu apă
și canalizare, eficiența energetică sau accesul la resursele energetice regenerabile.
Investițiile în mediul de afaceri sunt la rândul lor orientate spre creșterea gradului de
accesibilitate a mediului de business la activitățile de inovare și transfer tehnologic,
flexibilizarea accesului la sursele de finanțare și nu în ultimul rând la crearea de ecosisteme
antreprenoriale pentru a susține înființarea de noi locuri de muncă și atragerea de investiții.
Investițiile în digitalizare și tranziție verde privesc în special obiectivele stabilite la
nivel european pentru investițiile implementate prin facilitatea de recuperare și reziliență,
respectiv de tranziție verde și digitalizare dar și educația în domeniu și digitalizarea marilor
servicii publice pentru a putea oferi populației servicii de calitate în acord cu standardele
existente la nivel european. Mai mult, proiectele de infrastructură în totalitatea lor sunt
prevăzute cu sisteme inteligente de monitorizare a parametrilor tehnici ai acestora, astfel
încât în situații de urgență să se poată interveni în mod operativ de către autoritățile publice.
O ultimă categorie de investiții privește creșterea capacității de reziliență a statului
în situații de criză pandemică și alimentară prin realizarea unor depozite de medicamente și
alimente, astfel încât intervențiile determinate de situațiile de criză din partea autorităților
statului să fie realizate prompt și la timp.
Un tablou complet al investițiilor cu reforme de profunzime, structurat pe 3 piloni și
12 domenii de intervenție, Planul Național de Redresare și Reziliență devine documentul
strategic de referință prin care România își asumă foaia de parcurs pentru implementarea
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reformelor sistemice profunde orizontale și sectoriale, dar și a investițiilor ce deschid calea
către creșterea economică.
Obiectivul general al PNRR este de a stabili prioritățile naționale de investiții și
direcțiile principale de reformă ale României în acord cu RST și Regulamentele Specifice ale
Comisiei Europene pentru a asigura ameliorarea stării economice a României și a consolida
capacitatea de reziliență la nivel național în perioade de criză pandemică.
Din obiectivul general al PNRR decurg o serie de obiective specifice care privesc:
 Reformele orizontale elaborate la nivelul sectoarelor de activitate ale economiei
naționale, administrației publice și societății civile în ansamblul său, care au drept
scop consolidarea statului de drept, sustenabilitatea finanțelor publice, stabilitatea
financiară, politicile sociale și piața muncii, consolidarea capacității de implementare
a proiectelor și absorbția fondurilor externe nerambursabile, precum și digitalizarea
și transparentizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 Reformele sectoriale elaborate pentru fiecare domeniu de investiții propus spre
finanțare în cadrul Planului de Redresare și Reziliență (PNRR), care au în vedere fie
sustenabilitatea finanțării proiectelor de investiții pe termen lung, fie modernizarea
serviciilor publice și îmbunătățirea calității vieții populației, fie elaborarea unor
pachete de măsuri care să permită creșterea capacității de implementare a
proiectelor de investiții;
 Investițiile în infrastructură urmăresc dezvoltarea infrastructurii specifice în domenii
considerate strategice pentru România precum transporturi, schimbări climatice,
energie și energie regenerabilă, mediu, eficiență energetică, modernizarea serviciilor
publice locale, sănătate și educație pentru a moderniza serviciile publice prestate în
interesul populației, fie pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice prestate sau
standardele de locuit ale populației, dar și pentru a îmbunătăți conectivitatea
localităților urbane la rețelele de transport transeuropene sau pentru a crește
capacitatea de reziliență a localităților urbane;
 Investițiile în digitalizare și tranziție verde au drept scop alinierea la obiectivele
stabilite de Uniunea Europeană și cuprinse în European Green Deal, precum și
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dezvoltarea marilor servicii publice din domeniul educației și sănătății în mediul online, dar și creșterea capacității de reziliență a României în perioade de criză
pandemică. De asemenea, sunt prevăzute investiții în infrastructură care conțin
elemente de inteligență artificială precum: sistemele informatice de gestiune pentru
infrastructura de transport, sistemele de gestiune ale infrastructurii specifice pentru
schimbări climatice, rețele inteligente destinate transportului sau distribuției de
combustibil de tranziție etc.;
 Investițiile în competitivitatea mediului de afaceri și accesul la cercetare și inovare
sunt destinate consolidării competitivității economice pe piața europeană a IMMurilor, creșterea valorii adăugate, îmbunătățirii calității produselor și serviciilor
obținute, retehnologizării, robotizării și automatizării proceselor industriale,
digitalizării activității IMM-urilor, dar și dezvoltării activităților de cercetare, inovare
și specializare inteligentă de către Institutele Naționale de Cercetare Dezvoltare și
IMM-uri, care au drept scop final introducerea pe piață de produse și servicii
competitive în acord cu cerințele de calitate și preț ale consumatorilor;
 Investițiile în creșterea capacității de reziliență a României sunt destinate creșterii
capacității de reziliență a României prin două modalități: creșterea capacității de
reziliență în perioade de criză pandemică, în special prin realizarea unor depozite
regionale de echipamente medicale și medicamente destinate sistemului de sănătate
publică, precum și creșterii capacității de reziliență în perioade de crize alimentare
prin realizarea de depozite destinate stocării de cereale, alimente și altor asemenea
bunuri de consum destinate crizelor alimentare, precum și a unor puncte smart-acces
pentru depozitele de alimente și medicamente pentru situații de urgență.
Componenta de investiții a PNRR a fost elaborată pe baza a trei piloni, după cum
urmează:
 Pilonul I – Tranziție verde și schimbări climatice, cu un buget de 21,4 mld euro,
respectiv 64,9% din total buget alocat României, este pilonul care are în vedere în
special investițiile în infrastructură, pentru a ameliora starea economiei naționale, a
crește accesibilitatea populației și a localităților urbane la rețeaua de transport TENT Core & Comprehensive, dar și pentru a asigura investiții în infrastructură care
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respectă cerințele privind tranziția verde și digitalizarea precum și investiții în
creșterea adaptării la schimbările climatice. Vor fi finanțate și investițiile în eficiența
energetică și energie regenerabilă, pentru a reduce pierderile de energie, dar și
pentru a îmbunătăți standardele de locuit ale populației.
 Pilonul I va avea cel mai mare impact estimat asupra atragerii de investitori, crearea
de locuri de muncă, dar și pentru asigurarea condițiilor de tranziție verde și digitalizare
prevăzute în regulamentele europene.

 Pilonul II – Servicii publice, dezvoltare urbană și valorificarea patrimoniului are un
buget alocat în valoare de 6,500 mld euro, respectiv un procent de 19,7% din totalul
valorii bugetului. Pilonul II are drept obiectiv specific îmbunătățirea calității
serviciilor publice prestate, mai ales la nivelul marilor servicii publice din domeniul
sănătății și educației, precum și a calității serviciilor publice prestate la nivel local,
având drept scop final îmbunătățirea standardelor de locuit ale populației, creșterea
calității vieții populației. De asemenea, în cadrul pilonului II se urmărește
valorificarea patrimoniului cultural și natural al localităților urbane pentru a asigura
îmbunătățirea serviciilor prestate populației, inclusiv cu scopul de a asigura
ameliorarea stării economice la nivel local.
 Pilonul II urmărește astfel să îmbunătățească calitatea serviciilor publice prestate
populației, calitatea vieții, standardele de locuit și să asigure o valorificare superioară
a potențialului reprezentat de patrimoniul cultural și natural pentru susținerea
dezvoltării economice la nivel local.

 Pilonul III – Competitivitate economică, digitalizare și reziliență are un buget estimat
în valoare de 5,085 mld euro, respectiv un procent de 15,4% din totalul bugetului
alocat. Pilonul III are ca obiectiv specific creșterea competitivității mediului de afaceri
prin acces la retehnologizare, automatizări industriale, digitalizare, precum și prin
îmbunătățirea calității produselor și serviciilor obținute de acestea, creșterea
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aportului activităților de transfer tehnologic la obținerea de produse și servicii
inovative competitive pe piață, digitalizarea activităților pentru marile servicii
publice din domeniul sănătății și educației, precum și creșterea capacității de
reziliență a României în domeniul sănătății și al crizelor alimentare.
 În cadrul Pilonului III ponderea cea mai mare o dețin fondurile alocate pentru creșterea
competitivității economice a mediului de afaceri, întrucât creșterea economică pe
termen lung, atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă are loc pe seama
investițiilor promovate de mediul de afaceri.

3.3 STRATEGII REGIONALE
Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de
Guvern, prin organele administrației publice centrale, de autoritățile administrației publice
locale și organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socio-economici
implicați, în scopul asigurării creșterii economice și dezvoltării sociale echilibrate și durabile
ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare, al îmbunătățirii competitivității
internaționale a României și al reducerii decalajelor economice și sociale existente între
România și statele membre ale Uniunii Europene.
Aplicarea politicilor de dezvoltare regională se realizează în concordanță cu
obiectivele și prioritățile generale de dezvoltare a României, precum și cu obiectivele Uniunii
Europene în domeniul coeziunii economice și sociale.
Principiile care stau la baza realizării politicii de dezvoltare regională sunt:


subsidiaritatea;



descentralizarea;



parteneriatul.

Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România sunt
următoarele:
a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării
echilibrate, recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic și social a zonelor
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mai puțin dezvoltate, ca urmare a unor condiții istorice, geografice, economice, sociale,
politice, precum și preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin
stimularea inițiativelor și prin valorificarea resurselor locale și regionale, în scopul
dezvoltării economico-sociale durabile și al dezvoltării culturale a acestora;
c) stimularea cooperării interregionale, interne și internaționale, transfrontaliere,
inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum și participarea regiunilor de dezvoltare la
structurile și organizațiile europene care promovează dezvoltarea economico-socială și
instituțională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate
cu acordurile internaționale la care România este parte.
Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regională
Consiliul pentru dezvoltare regională este organismul regional deliberativ, fără
personalitate juridică, care este constituit și funcționează pe principii parteneriale la nivelul
fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităților de elaborare și monitorizare
ce decurg din politicile de dezvoltare regională.
În concordanță cu obiectivele politicii regionale, consiliul pentru dezvoltare regională
are următoarele atribuții principale:
a) analizează și aprobă strategia și programele de dezvoltare regională;
b) sprijină elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare;
c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecționate la nivel regional, în
concordanță cu criteriile, prioritățile și metodologia elaborate de instituția națională cu
atribuții în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate;
d) transmite Consiliului național pentru dezvoltare regională, spre aprobarea
finanțării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selecție la nivel
național;
e) aprobă criteriile, prioritățile, alocarea și destinațiile resurselor Fondului pentru
dezvoltare regională;
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f) prezintă Consiliului național pentru dezvoltare regională propuneri privind
alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regională;
g) urmărește utilizarea fondurilor alocate din Fondul național pentru dezvoltare
regională;
h) propune Consiliului național pentru dezvoltare regională cuantumul contribuțiilor
anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele județelor, respectiv al municipiului
București, după caz, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, pentru finanțarea
obiectivelor politicilor regionale, precum și destinația și eșalonările de plată ale acestora;
i) atrage alte contribuții financiare, locale și regionale, în vederea realizării
obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare
regională;
j) aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agențiile pentru
dezvoltare regională;
k) coordonează și sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale;
l) elaborează și aprobă regulamentul propriu de funcționare, în conformitate cu
regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională;
m) avizează contractele, convențiile, acordurile, protocoalele, precum și alte
documente similare, încheiate de către agenția pentru dezvoltare regională cu terții în
domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituțiile similare din cadrul Uniunii Europene,
și informează corespunzător Consiliul național pentru dezvoltare regională;
n) aprobă statutul de organizare și funcționare a agenției pentru dezvoltare regională,
precum și organigrama acesteia;
o) coordonează activitățile de mediatizare la nivel regional a politicilor și obiectivelor
de dezvoltare regională, a programelor regionale finanțate de Uniunea Europeană, precum
și pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparența și
informarea corectă, rapidă și în timp util a cetățenilor, în special a întreprinzătorilor.
Agenția pentru dezvoltare regională
În fiecare regiune de dezvoltare funcționează câte o agenție pentru dezvoltare
regională, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate
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juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale. Acestea se organizează și
funcționează în condițiile Legii nr. 315/2004 și ale statutului de organizare și funcționare,
aprobat de consiliul pentru dezvoltare regională.
Agenția pentru dezvoltare regională are următoarele atribuții principale:
a) elaborează și propune consiliului pentru dezvoltare regională, spre aprobare,
strategia, planul și programele de dezvoltare regională, precum și planurile de gestionare a
fondurilor;
b) asigură realizarea programelor de dezvoltare regională și a planurilor de
gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de consiliul pentru dezvoltare
regională, cu respectarea legislației în vigoare, și răspunde față de acesta pentru realizarea
lor;
c) solicită instituției naționale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale sume din
Fondul național pentru dezvoltare regională, pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare
aprobate;
d) acționează, împreună cu consiliul pentru dezvoltare regională, pentru atragerea de
resurse, în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;
e) asigură managementul tehnic și financiar al Fondului pentru dezvoltare regională,
în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională;
f) răspunde față de consiliul pentru dezvoltare regională, față de instituția/instituțiile
naționale cu care are încheiate contracte, precum și față de organele abilitate prin lege
pentru corecta gestionare a fondurilor încredințate;
g) transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regională proiectele
selectate în cadrul programelor de dezvoltare regională în baza priorităților, criteriilor și a
metodologiei elaborate de instituția națională responsabilă pentru dezvoltarea regională,
împreună cu organismele regionale specializate; în cazul licitațiilor organizate la nivelul
fiecărei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul pentru dezvoltare regională
vor fi trimise spre avizare Consiliului național pentru dezvoltare regională; în cazul
licitațiilor de proiecte organizate la nivel național, proiectele selectate vor fi avizate de
consiliul pentru dezvoltare regională și aprobate de Consiliul național pentru dezvoltare
regională;
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h) asigură și răspunde, pe baza contractelor încheiate cu instituțiile naționale, de
implementarea, monitorizarea tehnică și financiară și controlul execuției proiectelor
finanțate de Uniunea Europeană în cadrul programelor de dezvoltare regională și/sau, după
caz, a proiectelor din cadrul programelor naționale, care se implementează la nivel regional
prin agenția pentru dezvoltare regională; pentru atribuțiile delegate agențiilor pentru
dezvoltare regională de către instituțiile aparținând administrației publice centrale sau
locale, monitorizarea și controlul unor astfel de activități se fac de către instituția care a
delegat aceste atribuții;
i) întocmește rapoarte semestriale, precum și raportul anual de implementare
referitor la activitățile derulate conform contractelor cu instituția națională cu atribuții în
domeniul dezvoltării regionale;
j) evidențiază stadiul, dificultățile de implementare, precum și impactul
programelor/proiectelor de dezvoltare regională și propune măsuri de îmbunătățire;
rapoartele se aprobă în prealabil de către consiliul pentru dezvoltare regională și sunt
transmise instituției naționale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale;
k) realizează și asigură, în baza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel
regional a programelor și proiectelor de dezvoltare regională;
l) organizează și dezvoltă, cu sprijinul și sub coordonarea consiliului pentru
dezvoltare regională, parteneriatele regionale și promovează la nivel regional cunoașterea
politicilor și practicilor Uniunii Europene, precum și a principiilor care stau la baza politicilor
de dezvoltare regională;
m) identifică și promovează, în parteneriat, proiecte de interes regional și local,
precum și proiecte de cooperare intraregională; promovează, cu sprijinul consiliului pentru
dezvoltare regională, regiunea și atragerea de investiții străine; dezvoltă colaborări cu
organisme și instituții similare din Uniunea Europeană și participă la implementarea
proiectelor internaționale de interes regional și local;
n) elaborează propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri și cheltuieli
destinate desfășurării activităților prevăzute prin lege și le supune aprobării consiliului
pentru dezvoltare regională;
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o) asigură, printr-o structură de audit intern proprie, subordonată directorului
agenției, desfășurarea unei activități independente și obiective, care dă asigurare și
consiliere conducerii agenției, pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor,
perfecționând activitățile agenției, ajutând-o să-și îndeplinească obiectivele printr-o
abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea
sistemului de conducere bazat pe analiza riscului, a controlului și a proceselor de
administrare;
p) încheie și supune spre avizare consiliului pentru dezvoltare regională contracte,
convenții, acorduri și protocoale, precum și alte documente similare încheiate cu terții în
domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituții similare din cadrul Uniunii Europene;
q) îndeplinește obligațiile contractuale și răspunde pentru realizarea acestora, în
conformitate cu criteriile și indicatorii de performanță stabiliți prin contractele încheiate în
acest scop;
r) asigură, prin personal specializat, secretariatul consiliului pentru dezvoltare
regională;
s) participă în structurile parteneriale stabilite la nivel național, în comitetele și
subcomitetele naționale, precum și în grupurile de lucru organizate de instituțiile naționale
responsabile pentru managementul și gestionarea programelor finanțate de Uniunea
Europeană;
t) elaborează propriul statut de organizare și funcționare și îl supune spre aprobare
consiliului pentru dezvoltare regională;
u) îndeplinește atribuțiile privind elaborarea în parteneriat a Planului național de
dezvoltare;
v) asigură, împreună cu organismele regionale specializate, colectarea și
centralizarea datelor la nivel regional, cu privire la utilizarea fondurilor nerambursabile
alocate regiunii, în scopul implementării programelor de dezvoltare regională.
Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, România a devenit
membru al unui model redistributiv, ambivalent, economic și social, care folosește politica
regională pentru a reduce decalajele între regiunile europene și care joacă un rol esențial în
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obținerea creșterii economice, crearea de noi locuri de muncă și stabilitate demografică. Un
model cu finalitate socială și cu o strategie de reglementare care, prin fondurile structurale
și de coeziune acordate, difuzează prosperitatea dinspre centru spre periferie.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) AL REGIUNII SUD‐MUNTENIA
PENTRU PERIOADA 2021‐2027
Programul Operațional Regional (POR) al Regiunii Sud-Muntenia pentru perioada
2021-2027 își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea
durabilă și echilibrată a regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile privind
dezvoltarea acesteia din Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2014-2020 și Strategia de
Specializare Inteligentă a regiunii (RIS3) 2014 - 2020 implementate prin POR 2014-2020 și
alte programe naționale și europene.
Procesul de fundamentare și elaborare al POR se bazează pe luarea în considerare a
următoarelor particularități ale regiunii:
 Oportunitățile existente în regiune sunt legate de patrimoniul natural diversificat, de
resursele agricole importante, de densitatea mare de rețele TEN-T, de tendințele de
concentrare și specializare a activității economice, de existența unor centre urbane
relativ mari și a unor orașe mici și medii cu multe similitudini;
 O caracteristică aparte, cu multiple implicații de ordin socio-economic, o reprezintă
faptul că este singura regiune din țară care conține o regiune enclavă în partea
mediană, și anume regiunea București – Ilfov, cea mai dezvoltată regiune din
România. Aflate în zona de dominație a municipiului București, orașele din regiunea
Sud Muntenia sunt puternic polarizate economic și social de către acesta și au mari
dificultăți cu retenția populației tinere și specializate;
 Regiunea este caracterizată de existența unei rețele de așezări urbane de dimensiuni
mici și medii cu o capacitate de polarizare relativ redusă. Nu are niciun oraș peste
250.000 locuitori, așa cum au majoritatea regiunilor din România. Există în schimb
două centre de polarizare (Ploiești și Pitești) și conurbații de localități relativ mici, cu
funcțiuni și probleme similare, deci înclinate către cooperare. Expansiunea urbană
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necontrolată și nesustenabilă și distrugerea patrimoniului cultural și industrial
generează probleme atât de ordin social, cât și de mediu;
 O altă caracteristică geografică cu implicații majore în dezvoltarea regiunii este
prezența, în partea de sud a regiunii, a fluviului Dunărea, declarat parte a Coridorului
Paneuropean de transport VII al UE;
 Cu toate progresele și creșterea economică înregistrate în perioada 2014 – 2018,
regiunea Sud Muntenia rămâne o regiune care se încadrează în categoria regiunilor
cele mai puțin dezvoltate, în concordanță cu clasificarea Uniunii Europene, având un
PIB situat la 26% din media UE;
 Regiunea se confruntă cu o accentuare a disparităților de dezvoltare între partea de
nord și sud. Astfel, partea de nord (formată din județele Argeș, Prahova și Dâmbovița)
este puternic industrializată (în special industriile constructoare de mașini,
extractivă și metalurgică), generând împreună cca 70% din PIB-ul regional. Restul
celor patru județe (Călărași, Giurgiu, Teleorman și Ialomița) au o contribuție mult mai
scăzută la formarea PIB-ului regional (cca 30%), fiind specializate în agricultură,
domeniu care presupune forță de muncă mai puțin calificată și cu o intensitate
scăzută a tehnologiei. Nivelul de trai este mai ridicat în județele Argeș și Prahova
decât în restul regiunii;
 În economia regiunii, după industrie, au o importanță deosebită turismul (stațiunile
montane de pe Valea Prahovei), agricultura, fondul forestier și energia; toate aceste
domenii sunt însă foarte expuse riscurilor schimbărilor climatice și dezastrelor
naturale sau modificărilor de mediu;
 Mobilitatea și conectivitatea sunt afectate de infrastructura deficitară și de condițiile
geografice;
 Sud Muntenia este a doua regiune la nivel național ca mărime a populației (peste 3,2
mil. locuitori). Un procent semnificativ al populației trăiește în orașe mici, comune și
sate, caracterizate de o dezvoltare modestă. Scăderea populației din mediul urban a
fost mai accentuată decât în mediul rural, având loc un proces lent de dezurbanizare
la nivel regional (42% din populația regiunii trăiește în mediul urban);
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 Regiunea este afectată de declin demografic (cauzat de scăderea natalității, dar și de
migrație) și de îmbătrânirea populației. Nivelul de instruire al populației este mediu,
iar nivelul de ocupare al forței de muncă este redus.
Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei
dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial și durabile a Regiunilor României,
corespunzător nevoilor lor și resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani
de creștere, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și ale mediului de afaceri pentru
a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a
locui, a le vizita, a investi și a munci.
Viziunea strategică și axele prioritare ale programului
POR SM 2021–2027 și-a stabilit drept obiectiv general stimularea creșterii economice
inteligente, durabile și echilibrate a regiunii Sud Muntenia, care să conducă la îmbunătățirea
calității vieții comunităților locale prin sprijinirea capacității de inovare și digitalizare a
administrației publice locale și economiei regionale, dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii
și a serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii.
Au fost identificate 7 priorități, ce corespund celor 5 obiective de politică stabilite de
Comisia Europeană pentru perioada 2021–2027.
Obiective strategice sectoriale
Pornind de la specificul regional, de la lecțiile învățate în perioada 2014–2020,
investițiile pentru dezvoltarea regională sustenabilă vor fi realizate prin urmărirea unui
număr de șapte obiective strategice, fiecare dintre ele răspunzând unei provocări de
dezvoltare.
Obiectivul strategic 1 - Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii,
bazată pe inovare, digitalizare și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial:
Regiunea Sud Muntenia are o capacitate limitată de cercetare și inovare a economiei
regionale.
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Sud Muntenia se încadrează în categoria regiunilor cu performanțe modeste de
inovare. În acest sens, deși este a doua regiune la nivel național (după București-Ilfov), care
contribuie la nivelul cheltuielilor de cercetare și dezvoltare (CD), performanțele înregistrate
sunt scăzute, cu un indice regional al inovării la nivel european de 18,4 și ocupând locul 237
in clasamentul regiunilor inovatoare din Europa.
Sprijinul regional pentru CD este sub media națională (0,4% din PIB în 2018, cu o
polarizare mare în județul Argeș ce generează 89% din cheltuielile de CD). În ceea ce privește
infrastructura de cercetare regională, aceasta este foarte slab dezvoltată, fiind localizată în
principal în sectorul public (universități și institute de cercetare) și deținând o pondere de
3% din totalul infrastructurii la nivel național și o pondere de 4% în totalul ponderii de
echipamente la nivel național, ceea se plasează regiunea pe locul 7 la nivel național (SNCISI
2021-2027).
În regiune, numărul entităților de transfer tehnologic acreditate s-a redus în perioada
2014-2018, iar gama de servicii furnizate de acestea este limitată. Cu toate acestea, se
estimează o creștere a numărului acestora, dat fiind că în perioada 2014–2020, POR axa 1 a
sprijinit dezvoltarea acestor entități și a serviciilor furnizate de acestea. La nivel de regiune
s-a înregistrat în perioada 2012-2016 o scădere cu 75% a firmelor inovatoare.
Analiza economică realizată în cadrul RIS3 a validat șase sectoare relevante pentru
Sud Muntenia: Construcția de mașini, componente și echipamente de producție, Agricultura
și industria alimentară, Bioeconomia (dezvoltarea economiei circulare), Turismul și
identitatea culturală, Localități inteligente și Industria și cercetarea de înaltă tehnologie.
Motor de creștere economică, digitalizarea rămâne o provocare importantă și la
nivelul regiunii, ținând cont de faptul că, în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale
de către întreprinderi, România se situează pe locul 27 în rândul țărilor UE, cu mult sub
media UE. Deși s-a înregistrat o ușoară îmbunătățire a IMM-urilor ce fac vânzări online, de la
8% în 2018 la 11% în 2019, România rămâne cu mult sub media UE de 18%. În plus, nivelul
competențelor digitale este scăzut în regiune, doar 49% din populație utilizând internetul
zilnic.
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Competitivitatea regiunii este influențată de puternicele disparități intrajudețene cu
privire la concentrarea teritorială a întreprinderilor și gradul diferit de diversificare al
activității economice. În 2018, în Sud Muntenia, existau 63.262 de întreprinderi active,
poziționând regiunea pe locul 4 la nivel național. Structura economiei regionale este formată
în mare măsură (89%) din microîntreprinderi și mai toate tipurile de firme întâmpină
probleme legate de supraviețuirea pe piață în primii 5 ani de la înființare. Structurile de
sprijinire a antreprenoriatului sunt slab dezvoltate, pe teritoriul regiunii existând un singur
incubator de afaceri, ce oferă o gamă limitată de servicii. În schimb, în regiune există cel mai
mare număr de parcuri industriale, un avantaj care trebuie fructificat în acest context. În
regiune activează 9 clustere, ce sunt active în automotive, industria agroalimentară, mobilă,
textile, electronică și ITC. De-a lungul lanțului valoric, firmele din clustere se concentrează
pe veriga de producție și servicii, cu intensități mici pe zona de CD și proiectare.
Pentru soluționarea strategică a acestor provocări, axa prioritară 1 își va concentra
intervențiile în sprijinirea transferului tehnologic în beneficiul IMM-urilor și dezvoltarea
capacității de inovare a economiei regionale prin proiecte de inovare, investiții în
infrastructură, dezvoltarea capacității și competențelor de cercetare si inovare, în domeniile
de specializare inteligentă validate la nivel regional, inclusiv participarea în structuri și rețele
de inovare.
Acțiunile din cadrul axei 1 se vor îndrepta și către investiții pentru susținerea
adoptării tehnologiilor și instrumentelor digitale de către IMM-uri. În plus, prin sprijinul
acordat dezvoltării Hub-urilor de Inovare Digitală în regiune, se va putea dezvolta
corespunzător și gama de servicii necesare adoptării digitalizării de către firmele din
regiune.
Investițiile din cadrul acestei axe vor viza și impulsionarea creșterii IMM-urilor; se
vor concentra pe investiții în active corporale și necorporale pentru microîntreprinderi și
IMM-uri, inclusiv pentru economie circulară și internaționalizare, dat fiind că bioeconomia
și tranziția către o economie circulară reprezintă unul din sectoarele de specializare
inteligentă a regiunii Sud Muntenia. În plus, vor sprijini dezvoltarea structurilor de sprijinire
a afacerilor și a gamei de servicii furnizate, precum și dezvoltarea clusterelor și a rețelelor
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de afaceri. Totodată, se va acorda atenție și sprijinirii dezvoltării competențelor actorilor
implicați în procesul de descoperire antreprenorială. Se vor finanța cu prioritate proiectele
identificate în atelierele de descoperire antreprenorială și avizate de Consorțiul Regional de
Inovare, prin apeluri competitive.
Obiectivul strategic 2 - Creșterea eficienței administrației publice ca urmare a
digitalizării serviciilor publice:
Regiunea SM înregistrează progrese reduse în adoptarea digitalizării de către
administrația publică.
Raportul de Țară al Comisiei Europene privind Indicele Economiei și Societății
Digitale 2019 evidențiază faptul că în ceea ce privește gradul de competitivitate digitală,
România se situează pe locul 27 din cele 28 de state membre UE. În ceea ce privește serviciile
publice digitale, situația s-a înrăutățit, România ajungând pe ultimul loc în clasamentul UE.
Cu toate acestea, în ceea ce privește anumiți indicatori, țara performează satisfăcător. Există
un nivel ridicat de interacțiune online între autoritățile publice și cetățeni, întrucât România
se situează pe locul șapte în ceea ce privește utilizatorii de e-guvernare, care reprezintă 82%
dintre utilizatorii de internet, față de media UE de 64 %. Necesitatea implementării unor
platforme de interacțiune online între autorități și cetățeni a fost accentuată și de criza
COVID 19, iar autoritățile trebuie să construiască pe progresul înregistrat deja în această
perioadă.
În Sud Muntenia, nivelul de dezvoltare al serviciilor publice digitale oferite de orașe
este unul încă redus, deși din cele 48 orașe, 75% sunt înrolate în platforma ghișeul.ro și
permit plata anumitor taxe și impozite locale. În afară de acest serviciu, doar reședințele de
județ și câteva orașe precum Sinaia și Mioveni oferă o varietate mai mare de servicii publice
digitale. Interacțiunea online cu cetățenii este posibilă atât pe site-urile primăriilor de orașe,
dar și a unui număr de 44 de comune prin intermediul aplicației Regista.ro, însă trebuie
menționat că procesele de lucru din cadrul administrației publice locale sunt parțial sau
deloc digitalizate.
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Prin intermediul axei prioritare 2, operațiunile se vor concentra pe intervenții de tip
smart-city (siguranță publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, rețele
de trafic și transport public, îmbunătățirea siguranței și securității pentru transportul public,
iluminat public, sisteme GIS etc.) aplicabile în zone funcționale urbane. În acest fel, se
răspunde și recomandării de țară formulate în documentul Recomandarea Consiliului
privind Programul Național de Reformă al României pentru 2020, anume direcționarea
investițiilor către infrastructura de servicii digitale.
Obiectivul strategic 3 – Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii
zero prin creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea protecției mediului și creșterea
mobilități urbane:
Regiunea SM se confruntă cu creșterea poluării zonelor urbane din cauza
consumurilor de energie mari în clădiri, a sistemelor de transport poluante ce determină o
mobilitate limitată, precum și numărul mare de areale urbane degradate.
În contextul expansiunii urbane, fondul locativ la nivel regional era la sfârșitul anului
2018 în creștere cu 1,78%, față de sfârșitul anului 2011. Peste 95% dintre locuințele din
mediul urban sunt amplasate în condominii construite în perioada 1960-1990. Multe dintre
aceste clădiri au fațadele nereabilitate și sunt construite din materiale ineficiente energetic.
Totodată, consumul de energie pentru spaţiile ocupate de administraţia publică, clădirile
educaţionale şi cele comerciale reprezintă aproximativ 75% din consumul nerezidenţial de
energie.
Pentru perioada 2021 – 2027 sunt vizate măsuri de creștere a eficienței energetice în
clădirile rezidențiale și clădirile publice, de consolidare în funcție de riscurile identificate și
utilizarea surselor alternative de energie.
Foarte multe orașe din regiune se confruntă cu o serie de probleme, cu privire la
existența unor spații urbane degradate, terenuri/suprafețe degradate, vacante sau
neutilizate, care afectează mediul urban și implicit, calitatea vieții populației. O problemă
importantă la nivelul regiunii o reprezintă și suprafața redusă a spațiilor verzi amenajate pe
cap de locuitor în mediul urban (19,61 mp/loc), suprafață ce este mult sub nivelul
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standardelor impuse de UE (26 mp/loc) și a normei Organizației Mondiale a Sănătății
(50mp/loc).
Spațiile urbane degradate din orașe ocupă o suprafață de 616.007 mp, municipiul
Moreni fiind cel mai afectat (302.477 mp/loc). Totodată, în cadrul orașelor există și o
suprafață de 375.467 mp terenuri virane/neutilizate/abandonate. Fenomenul afectează în
special orașele Topoloveni (160.000 mp) și Fieni (99.008 mp).
În ceea ce privește întinderea spațiilor verzi, în 7 din cele 48 de orașe ale regiunii
(orașele Ștefănești, Costești, Fierbinți-Târg, Țăndărei, Comarnic, Budești și Bolintin Vale)
suprafața spațiilor verzi înregistrează valori foarte scăzute, sub 5 mp/loc. Valoarea cea mai
critică se înregistrează în orașul Bolintin Vale din județul Giurgiu cu numai 0,72 mp/loc.
În acest sens, măsurile de regenerare urbană din cadrul acestei axe se referă la
promovarea investițiilor în infrastructura verde în zonele urbane, reabilitarea spațiilor
urbane degradate, reconversia funcțională a terenurilor virane/neutilizate/degradate și
extinderea și modernizarea spațiilor verzi.
Analiza Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă și a PDR ilustrează faptul că
mobilitatea și conectivitatea urbană sunt limitate, iar sistemele de transport public sunt încă
generatoare de emisii de gaze cu efect de seră. Astfel, problemele comune evidențiate de
majoritatea orașelor din regiune sunt lipsa benzilor dedicate, a semaforizării cu prioritate și
amenajarea deficitară a stațiilor de autobuz, o infrastructură foarte slab dezvoltată pentru
mijloacele de transport ecologic, o conectivitate scăzută sau chiar inexistentă. Transportul
public din regiune se confruntă cu scăderea flotei destinate transportului de persoane și cu
un număr mic de mijloace de transport public ecologic (rețele de tramvaie și troleibuze
funcționează doar în orașul Ploiești).
În acest context, este nevoie de investiții pentru promovarea mobilității, dotarea cu
mijloace de transport ecologice și stimularea intermodalității diverselor sisteme de
transport public, transportul durabil fiind unul dintre domeniile către care României îi este
sugerat să direcționeze investițiile, conform recomandărilor din documentul Recomandarea
Consiliului privind Programul Național de Reformă al României pentru 2020.
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Obiectiv strategic 4 – Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane
la rețeaua TEN-T prin investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene:
Regiunea are o conectivitate rutieră scăzută la rețeaua TEN-T.
Raportul de Țară 2020 evidențiază faptul că infrastructura de transport rutier a
României este slab dezvoltată și subdimensionată, rețeaua TEN-T nefiind finalizată și lipsind
conexiunea transcarpatică și nereușind să facă față cerințelor unei economii în plină
dezvoltare.
La nivel regional, analiza socio-economică a PDR 2021–2027 arată faptul că starea
tehnică a rețelei de drumuri publice este în general nesatisfăcătoare, doar 41% de km din
totalul rețelei de drumuri fiind modernizați. De asemenea, din totalul lungimii de drumuri
județene și comunale, 25% sunt modernizate și 40% sunt acoperite cu îmbrăcăminți ușoare.
În ceea ce privește densitatea drumurilor ca indicator de măsurare a accesibilității zonelor,
județele din sudul regiunii au o accesibilitate mai redusă, acest fapt contribuind la
disparitățile de dezvoltare interregionale.
În ceea ce privește siguranța rutieră, în 2017 pe drumurile regiunii s-a înregistrat un
număr mare de decese din cauza accidentelor rutiere care clasează regiunea pe locul 2 la
nivel național, lipsa infrastructurii adecvate fiind una dintre cauzele principale ale acestui
fenomen îngrijorător. Analiza socio-economică a PDR 2021–2027 a identificat existența unor
zone compacte din interiorul regiunii care nu au conectivitate directă sau indirectă cu
rețeaua TEN-T.
În perioadele anterioare de programare autoritățile județene au făcut investiții
pentru reabilitarea sau modernizarea drumurilor județene din fonduri proprii, fonduri
naționale prin programe guvernamentale (PNDL 1 și PNDL 2), respectiv fonduri europene
(POR 2007–2013, prin care s-au reabilitat 327 de km, respectiv prin POR 2014-2020, prin
care se vor moderniza peste 462 de km).
Investițiile propuse vor viza dezvoltarea conectivității la rețeaua de bază CORE TENT prin investiții în infrastructura rutieră de transport județean și soluții pentru creșterea
siguranței, decongestionarea și fluidizarea traficului, care vor crea avantaje pentru creșterea
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economică, a gradului de mobilitate a mărfurilor și persoanelor și vor ajuta la reducerea
disparităților intraregionale.
Obiectiv strategic 5 – Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile
incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurii educaționale:
Chiar și pe fondul unei scăderi demografice, infrastructura educațională din regiune
este subdimensionată și degradată, afectând accesul la educație și incluziune socială.
În România, accesul la educație se menține inegal, Rapoartele CE relevând faptul că
investițiile în educație sunt de 2,8 % din PIB, față de media UE de 4,6%, situând țara pe
ultimul loc la acest capitol.
În Sud Muntenia, în perioada 2011–2018, numărul unităților școlare a scăzut cu 40,
ceea ce a impus relocarea elevilor. Un număr mare de școli din mediul rural al județelor mai
puțin dezvoltate ale regiunii (sudul regiunii) necesită lucrări de reabilitare şi dotare cu
echipamente didactice, IT şi materiale specifice pentru documentare, mai ales în contextul
închiderii școlilor din cauza crizei provocate de COVID 19. Sistemul educațional regional se
confruntă cu fenomenul de supraaglomerare (în proporție de peste 60% in județele Călărași
și Giurgiu) și între 20-40% în Prahova și Teleorman.
În 2018, rata abandonului școlar în regiune, pe forme de învățământ, a fost: 1,6% învățământ primar, 1,7% - învățământ gimnazial, 2,3% - liceal, profesional şi de ucenici şi
5,8% postliceal şi de maiștri. Cele mai afectate de acest fenomen sunt localitățile din mediul
rural din județele Argeș (19), Giurgiu (14) și Dâmbovița (11).
În ceea ce privește educația timpurie, în 2018, doar 16% dintre copiii cu vârsta sub 3
ani erau înscriși la creșă, aproximativ jumătate din media UE. Rata de participare în rândul
copiilor cu vârste cuprinse între 4 ani și vârsta de școlarizare obligatorie a fost de 89,2 % în
2018, sub media UE (95,4 %).
Numărul elevilor înscriși în învățământul preuniversitar a crescut constant din 2012,
însă ratele de abandon sunt în continuare ridicate. În 2018, în județul Ialomița s-a înregistrat
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cea mai ridicată rată de abandon din țară - 18,3%, alături de Prahova (12,6%) și Dâmbovița
(12%).
Cu privire la accesibilizarea clădirilor pentru elevii cu dizabilități, la nivel național,
aproximativ 30% dintre clădirile școlare sunt prevăzute cu rampă de acces și doar 15% au
grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități. În regiune, cea mai gravă situație se
regăsește în județul Călărași, unde aproape 60% dintre unitățile de învățământ nu au rampă
de acces.
Ponderea absolvenților de studii superioare este de 9,9%, situând regiunea în 2017
pe ultimul loc la nivel național, cu mult sub media națională (26,3%) și media UE (40,7%).
Populația cu educație superioară este concentrată în județele din nordul regiunii – Argeș şi
Prahova, unde activează majoritatea universităților din regiunea Sud-Muntenia.
În perioadele anterioare, prin POR au fost reabilitate 185 unități școlare, din care 20
de creșe și grădinițe, 124 de școli primare și gimnaziale, 34 de licee și 2 universități, de care
beneficiază un număr de peste 75.000 de elevi și studenți.
Obiectiv strategic 6 – Creșterea atractivității regiunii prin investiții în infrastructura
de turism și patrimoniu cultural:
Potențialul turistic diversificat și patrimoniul cultural valoros al regiunii este
insuficient valorificat.
Conform Strategiei Naționale a României pentru Dezvoltarea Turismului 2019-2030,
regiunea deține avantaje competitive pe următoarele tipuri de turism și destinații: sporturi
de iarnă și schi, sănătate și wellness (balnear), cultură și istorie.
Turismul de sporturi de iarnă și schi se practică în zona montană a regiunii (Valea
Prahovei, al doilea mare centru turistic de interes al României, după capitala țării), cea mai
cunoscută și vizitată destinație de turism montan și de weekend din România datorită
apropierii de București și drept urmare a domeniilor schiabile de la Sinaia, Bușteni și Azuga.
Turismul balnear se practică în județele Dâmbovița (stațiunea Pucioasa), Ialomița
(stațiunea Amara) și Prahova (stațiunea și salina Slănic Prahova). Acest tip de turism nu
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beneficiază de mari investiții în infrastructură și de o cerere foarte mare pe piața turistică.
Master Planul Național de Turism Balnear evidențiază faptul că infrastructura urbană din
numeroase stațiuni balneare este într-o stare de degradare avansată. Există încă anumite
zone ce dețin izvoare termale și minerale din regiune ce rămân neexploatate și insuficient
valorificate. Este evidentă deci necesitatea realizării de investiții semnificative pentru a se
face tranziția acestui tip de turism la turismul de tip wellness și spa, generator de venituri
importante la nivel internațional.
În ceea ce privește patrimoniul cultural, conform Strategiei Naționale pentru Cultură
și Patrimoniu 2016-2022, acesta este ameninţat de efectele combinate ale schimbărilor
climatice, ale altor schimbări de mediu, ale intervenţiei umane, precum şi de riscuri legate
de securitate. Pe teritoriul regiunii există numeroase obiective construite, parte a
patrimoniului naţional, lăcaşuri de cult și muzee și colecții publice. Potrivit Studiului de
Impact asupra Situației Monumentelor Istorice, în regiune există un număr de 807
monumente istorice de tip A, din care 311 monumente istorice sunt situate în mediul urban
și 496 în rural. Cu toate acestea, în ultimii ani, un număr mic de obiective de patrimoniu din
regiune a beneficiat de investiții semnificative pentru restaurarea şi valorificarea în scop
turistic.
În ceea ce privește patrimoniul natural, în regiunea Sud-Muntenia există un număr de
72 arii protejate de interes naţional (Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi,
Parcul Natural Comana, Rezervaţia Manafu, Rezervaţia Teşila, Pădurea Troianu, Rezervaţia
Naturală Cama Dinu Păsărica, lacul Suhaia, APSA Iezer Călăraşi etc.), ceea ce reprezintă un
important potențial de valorificare a acestor zone.
Regiunea mai dispune și de un patrimoniu semnificativ de centre de agrement și baze
turistice (tabere școlare) a căror capacitate a scăzut mult în ultimii ani, în principal din cauza
investițiilor scăzute în infrastructură și a degradării. Astfel, în regiune există un număr de 14
tabere pentru elevi și preșcolari, care sunt localizate atât în mediul urban, cât și în mediul
rural al regiunii.
În contextul actual, chiar dacă la nivel județean nu există strategii dedicate dezvoltării
turismului (cu excepția județului Dâmbovița), se intenționează finanțarea proiectelor care
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implică punerea în valoare a patrimoniului cultural valoros și a potențialului turistic. Un
exemplu de proiect cu impact mare este dezvoltarea infrastructurii de turism în zona PadinaPeștera, inițiativă complementară dezvoltării turistice de pe Valea Prahovei.
În perioada 2007–2013 au fost reabilitate 9 infrastructuri turistice, ce au fost vizitate
de peste 120 000 de turiști, iar în 2014–2020 au fost depuse 12 proiecte. Totodată, în
perioada 2007–2013 au fost reabilitate 13 obiective de patrimoniu, iar în perioada 2014–
2020 au fost depuse 50 de proiecte.
Obiectiv strategic 7 – Dezvoltarea capacității administrative a AMPOR:
Capacitatea administrativă a ADR SM este relativ scăzută, în contextul în care va
deveni autoritate de management.
Personalul ADR/ AM POR SM are o experiență bogată, mulți dintre angajați lucrând
în domeniul fondurilor europene din perioada de dinaintea aderării României la UE. Mediul
privat poate deveni mai atractiv pentru aceste persoane, dacă se oferă o salarizare mai
competitivă și condiții de lucru mai bune. Și sectorul public poate atrage resursa umană a
ADR, urmare a modificărilor apărute în domeniul salarizării funcționarilor publici. Astfel,
dacă nu sunt alocate suficiente fonduri pentru buna desfășurare și gestionarea programului,
există riscul pierderii personalului cu experiență și al imposibilității de atragere de personal
suplimentar înalt calificat.
Asistența tehnică va finanța cheltuielile de funcționare ale ADR, dar și cheltuieli legate
de profesionalizarea personalului, procedurizarea activității, îmbunătățirea relației cu
beneficiarii etc.
STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ 2021 – 2027
Elaborată sub coordonarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia în
strânsă colaborare cu partenerii locali și regionali, Strategia de Specializare Inteligentă
2021‐2027 furnizează un cadru coerent pentru dezvoltarea viitoare a regiunii, bazată pe
conceptul de specializare inteligentă. În acest sens, acest document de programare
reprezintă o bază strategică pentru elaborarea proiectelor de finanțare din fonduri
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externe/comunitare, naționale și locale ce au drept scop dezvoltarea durabilă a regiunii SudMuntenia. Documentul urmărește ghidarea într-o manieră pragmatică, a actorilor relevanți
din regiune, astfel încât intervenţiile şi activităţile necesare creării unei regiuni dinamice şi
competitive, bazate pe inovare și digitalizare să se concentreze asupra priorităților cheie
aplicate sectoarelor de specializare inteligentă.
Totodată, acest document strategic își propune ca, respectând principiul concentrării
tematice, să continue și să actualizeze direcțiile de dezvoltare formulate atât de documentele
strategice de la nivel național (Strategia Națională de Dezvoltare 2014 - 2020, Strategia
Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 - 2020), cât și de cele de la nivel regional
(Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 și Strategia de Specializare Inteligentă 2014 –
2020 a regiunii Sud-Muntenia). De altfel, asigurarea continuității viziunii strategice în
domeniul dezvoltării regionale reprezintă una dintre recomandările majore ale Comisiei
Europene, care a subliniat constant în dialogul instituțional cu România, importanța
existenței și continuității viziunii strategice în domeniul dezvoltării regionale pe termen lung
(20 de ani), precum și necesitatea utilizării experienței acumulate în perioada 2014 - 2020.
În același timp, la baza elaborării acestei strategii au stat recomandările formulate de
Comisia Europeană în Rapoartele de Țară pentru România 2019 și 2020, prevederile
Pactului Ecologic European, ale Programului Național de Reformă 2020 și direcțiile de
acțiune ale Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă a României
2021 – 2027.
Strategia este totodată armonizată cu principalul document strategic de la nivel
regional – Planul de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 și ține seama de lecțiile învățate în
perioada de implementare trecută.
Specializarea inteligentă presupune măsuri specifice la nivelul anumitor sectoare și
domenii de activitate cheie, care să conducă la creșterea valorii adăugate generată de
regiune, valorificarea resurselor și a avantajelor competitive ale regiunii, înglobarea unui
nivel crescând al inovării în procesele economice și implicit creșterea nivelului indicatorilor
socio-economici și a calității vieții în regiune.
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Bazată pe concluziile analizei socio-economice, pe avantajele comparative ale
regiunii, pe punctele tari şi oportunitățile acesteia, strategia, prin structură şi conținut
urmărește formularea unui răspuns coerent și articulat la problemele și punctele slabe ale
regiunii, prin propunerea unei viziuni strategice ce susține dezvoltarea economică
inteligentă a regiunii, concomitent cu dezvoltarea capacității acesteia de a se adapta şi de a
putea răspunde la principalele provocări societale actuale în vederea realizării tranziției la o
economie bazată pe cunoaștere.
Viziunea
„Regiunea Sud‐Muntenia inovează și își dezvoltă competitivitatea economică pe plan
intern și internațional, prin dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, dezvoltarea
competențelor pentru tranziția industrială, energetică și către o economie circulară și
îmbunătățirea condițiilor cadru pentru specializare inteligentă”.
Prin implementarea măsurilor și direcțiilor de acțiune prevăzute, regiunea SudMuntenia va genera pe termen mediu un vector de dezvoltare durabilă și competitivă. Astfel,
sectoarele și domeniile cheie identificate la nivel regional ca nucleu al specializării
inteligente, prin implementarea acțiunilor specifice din strategie vor influența economia
regională astfel:
 Creșterea nivelului de cercetare, dezvoltare și inovare tehnologică și generarea de
produse și servicii competitive și cu valoare adăugată ridicată;
 Generarea de produse și servicii competitive atât pe plan intern cât și extern, precum
și de activități conexe ce favorizează incluziunea;
 Stimularea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare, transfer tehnologic și în
celelalte ramuri ale economiei regionale;
 Creșterea atractivității regiunii pentru piețele externe, atât de producție cât și de
desfacere;
 Crearea unui context favorabil pentru o dezvoltare durabilă la nivel regional și
național.
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Misiunea
În ceea ce privește misiunea regiunii Sud-Muntenia, aceasta constă în mobilizarea și
coordonarea actorilor implicați (mediul antreprenorial, instituțiile de cercetare-dezvoltare,
instituțiile de învățământ superior, autoritățile publice locale și societatea civilă) în
realizarea măsurilor, a acțiunilor și a proiectelor de investiții propuse, în vederea atingerii
obiectivelor finale.
Regiunea se concentrează în a fructifica într-un mod creativ potențialul natural al
regiunii, în special cel agricol și cel turistic, unde deține avantaje competitive unice la nivelul
României și al Europei.
Unul dintre punctele forte ale regiunii este dezvoltarea industrială în domeniul
fabricării de autovehicule, de echipamente de producție și al producției de piese și
componente pentru acestea două. În aceste domenii „forte” se dezvoltă centre de excelență
și infrastructură de sprijin a inovării și transferului tehnologic, bazate pe înalta tehnologie și
se dezvoltă industrii și servicii noi în punctele cu potențial maxim. Inovarea economică este
potențată de inovarea socială și de inovarea în protejarea și valorificarea mediului
înconjurător, cu aplicabilitate în bioeconomie - dezvoltarea economiei circulare.
Identitatea culturală este factorul principal de atracție al zonei, generează
dezvoltarea unui turism responsabil și modern, valorificând nișe emergente care vor
cunoaște o puternică dezvoltare în următorul orizont de programare strategică.
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4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII
4.1 OBIECTIVUL GENERAL
Strategia de dezvoltare locală asigură cadrul, viziunea și
direcția necesare pentru implementarea unor acțiuni care să
constituie asigurarea unei creșteri continue și sustenabile a
calității

vieții

locuitorilor

comunei

Crângurile,

prin

implementarea de politici economice și sociale viabile, pe
bază de obiective specifice clare, realiste și cuantificabile.

4.2 OBIECTIVE SPECIFICE
Pentru îndeplinirea obiectivului general al strategiei de dezvoltare locală sunt
necesare a fi îndeplinite următoarele obiective specifice:
Nr.
crt.

Domenii de acțiune

Obiective specifice
OS 1: Dezvoltarea, extinderea, modernizarea și

1.

Infrastructură

reabilitarea infrastructurii de transport rutier
OS 2: Dezvoltarea, extinderea, modernizarea și
reabilitarea rețelelor tehnico-edilitare
OS 3: Modernizarea serviciilor administrației publice

2.

Capacitate

locale

administrativă

OS 4: Administrație publică locală orientată către
cetățeni

3.

Transportul în comun

4.

Protecția mediului

5.

Turismul

OS 5: Extinderea și modernizarea transportului în
comun
OS 6: Dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii
mediului înconjurător
OS 7: Acțiuni de promovare a turismului
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Nr.
crt.

Domenii de acțiune

6.

Agricultura

7.

Sistemul educațional

8.

Asistența medicală

9.

Mediul de afaceri

10.

Obiective specifice
OS 8: Implementarea unor politici de sprijin pentru
agricultură
OS 9: Extinderea, modernizarea, reabilitarea și dotarea
unităților de învățământ
OS 10: Extinderea, modernizarea, reabilitarea și
dotarea unităților medicale
OS 11: Implementarea de politici de sprijin pentru
antreprenori

Activitatea culturală și

OS 12: Investiții durabile în domeniile cultural și

sportivă

sportiv
OS 13: Implementarea de programe care vizează

11.

Serviciile sociale

reducerea sărăciei și incluziunea socială a categoriilor
de populație defavorizate

4.3 DOMENII DE ACȚIUNE
Pentru îndeplinirea obiectivului general al Strategiei de Dezvoltare Locală vor fi
întreprinse acțiuni în principalele domenii de interes de la nivelul local, după cum urmează:
 Infrastructură;
 Capacitate administrativă;
 Transportul în comun;
 Protecția mediului;
 Turismul;
 Agricultura;
 Sistemul educațional;
 Asistența medicală;
 Susținerea mediului de afaceri;
 Activitatea culturală și sportivă;
 Servicii sociale.
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Infrastructura
În cadrul prezentei strategii, infrastructura este alcătuită din rețeaua de transport
(rutier și feroviar) și rețelele tehnico-edilitare (rețele de alimentare cu apă și colectarea
apelor uzate, alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu energie electrică și iluminat
public).
Prin intermediul rețelelor de transport oamenii se deplasează dintr-un loc în altul
pentru satisfacerea nevoilor. Totodată, prin intermediul rețelelor de transport bunurile sunt
transportate dintr-un loc în altul. Transportul de mărfuri joacă un rol crucial pentru
dezvoltarea economică și pentru bunăstarea unei națiuni. El leagă producătorii de
consumatori, punând bunurile și serviciile la dispoziția acestora din urmă. Lanțul de
distribuție este esențial pentru orice proces productiv și are impact direct asupra eficienței
economice, competitivității sau productivității factorilor de producție. Calitatea și
dezvoltarea acestui tip de serviciu depinde esențial de starea infrastructurii de transport.
Infrastructura de transport reprezintă un element esențial al potențialului economiei locale.
Absența unei infrastructuri de transport satisfăcătoare se răsfrânge în economia și
viața socială de la nivelul localității.
Infrastructura tehnico-edilitară de la nivelul localității are un impact semnificativ
pentru calitatea vieții celor din comunitate. Accesul fiecărei gospodării la infrastructura
edilitară sporește condițiile de viață ale celor care locuiesc în cadrul acesteia. Pe lângă
beneficiarii privați de la nivel local, și mediul de afaceri existent în localitate are nevoie de o
infrastructură tehnico-edilitară accesibilă și modernă.
Infrastructura modernă și eficientă de la nivel local dezvoltă localitatea din punct de
vedere socio-economic, oferind oportunități de dezvoltare și condiții bune de locuit, stârnind
interesul celor care doresc să-și clădească o familie în comunitatea locală sau să dezvolte o
afacere pe raza localității.
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Capacitate administrativă
Administrația publică locală este alcătuită din Consiliul Local, ca autoritate
deliberativă și din Primar, ca autoritate executivă. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin
primarului, acesta este ajutat de aparatul de specialitate.
Administrația publică locală asigură prestarea serviciilor publice și asigură relația
dintre stat și cetățeni.
Pentru a beneficia de servicii publice moderne, de calitate și la nivelul standardelor
europene și pentru a avea o relație facilă în relația cu statul, cetățenii trebuie să beneficieze
de un aparat administrativ bine pregătit, orientat către modernizare și cu o bună capacitate
administrativă.

Transportul în comun
Transportul în comun asigură deplasarea cetățenilor în interiorul localității sau în
exteriorul acesteia, asigurând legătura persoanelor din localitate cu localitățile vecine.
Un transport în comun bine dezvoltat reprezintă un factor important în susținerea și
dezvoltarea economiei locale.
Rețeaua de transport în comun trebuie să fie modernă, eficientă și accesibilă, astfel
încât efectele produse de existența acesteia la nivelul localității să fie maximizate.
Pe lângă importanța economică a rețelei de transport în comun, aceasta are efecte
benefice și în domeniul social, asigurând interacțiunea cetățenilor. Mediul înconjurător
beneficiază de efectele produse de o rețea de transport modernă.
Drept urmare, o rețea de transport bine dezvoltată oferă oportunități economice cu
impact major în dezvoltarea localității și condiții de viață mult mai bune pentru locuitorii
acesteia.
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Protecția mediului
Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care
au ca scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, precum și
reducerea sau eliminarea poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare. Protejarea
mediului înconjurător în beneficiul generațiilor viitoare reprezintă una din provocările
majore ale epocii noastre. Poluarea are consecințe grave asupra sănătății cetățenilor.
Protecția mediului presupune:
 Gospodărirea rațională a resurselor;
 Reconstrucția ecologică a mediului;
 Evitarea poluării mediului;
 Evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii;
 Descoperirea cauzelor care afectează mediul;
 Proiecte complexe, rațional fundamentate.
Având în vedere impactul major al calității mediului în sănătatea cetățenilor, sunt
necesare a fi întreprinse acțiuni concrete pentru protecția mediului.

Turismul
Turismul reprezintă activitatea realizată cu scop recreativ sau pentru odihnă, aceasta
se desfășoară pe o perioada de timp mai lungă sau mai scurtă.
Turismul este cea mai puternică ramură economică la nivel mondial.
Turismul este benefic nu numai pentru vizitatori, ci și pentru economiile locale.
Marele beneficiu al acestei industrii este că implică o forță de muncă destul de consistentă,
dar și faptul că multe dintre întreprinderile care operează în cadrul acesteia sunt unități mici.
Pentru o comunitate locală, turismul oferă o gamă largă de beneficii, drept urmare
sunt necesare a fi întreprinse acțiuni concrete pentru dezvoltarea obiectivelor turistice și
sprijinirea operatorilor din acest domeniu.
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Agricultura
Agricultura este știința și arta cultivării plantelor și a creșterii animalelor. Agricultura
s-a dezvoltat încă din cele mai vechi timpuri şi continuă să rămână şi azi un domeniu vital al
societății.
Rămâne unica sursă de hrană, un furnizor important de materie primă pentru
industrie şi totodată un vector al economiei moderne.
Modelul european de abordare a agriculturii se bazează pe un sector competitiv,
orientat spre piaţă, îndeplinind, totodată, şi alte funcţii, cum ar fi protejarea mediului
înconjurător, oferirea unor aşezări mai convenabile pentru populaţia din spaţiul rural,
precum şi integrarea agriculturii cu mediul înconjurător.
Pentru o comunitate locală, agricultura oferă o gamă largă de beneficii, drept urmare
sunt necesare a fi întreprinse acțiuni concrete pentru dezvoltarea sectorului agricol și
sprijinirea fermierilor.

Sistemul educațional
Sistemul educaţional reprezintă ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de
diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare a activităţii de educaţie şi instruire, care
asigură desfăşurarea procesului educaţional al populaţiei şcolare din toate nivelurile de
învăţământ, în vederea formării profesionale și umane a acesteia.
Chiar dacă sistemul educațional este reglementat la nivel național, autoritățile publice
locale au un rol esențial în asigurarea unui climat corespunzător pentru desfășurarea în bune
condiții a procesului educațional.
Educația are un rol esențial în dezvoltarea socio-economică și sustenabilă a
comunității locale, drept urmare sunt necesare a fi întreprinse acțiuni concrete pentru
dezvoltarea sitemului de educație.
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Asistența medicală
Asistența medicală are ca scop menținerea și îmbunătățirea sănătății prin prevenirea,
diagnosticarea și tratarea bolilor, a leziunilor și a altor deficiențe.
Scopul asistenței medicale comunitare constă în îmbunătățirea stării de sănătate a
populației prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate tuturor persoanelor
din fiecare comunitate, indiferent de statutul socio-economic, nivelul de educație,
amplasarea acesteia în mediul urban sau rural sau de distanța față de furnizorul de servicii
medicale.
Pentru asigurarea unor servicii rapide, accesibile și de calitate este necesar a fi
dezvoltat sistemul sanitar de la nivelul localității prin acțiuni de modernizare a unităților
sanitare, dar și prin asigurarea personalului medical de specialitate.
Viața socio-economică depinde de sănătatea persoanelor din comunitate, drept
urmare și pentru acest domeniu sunt necesare acțiuni din partea autorității publice locale.
Mediul de afaceri
Mediul de afaceri este reprezentat de operatorii economici care își desfășoară
activitatea pe raza localității.
Mediul de afaceri contribuie semnificativ la dezvoltarea din punct de vedere
economic a localității, oferind oportunități de angajare pentru populație, dar și prin
contribuțiile ce revin comunității aferente taxelor și impozitelor.
Până a fi culese roade de natură economică de la mediul de afaceri, acesta trebuie
sprijinit prin acțiuni concrete, astfel încât acesta să se poată dezvolta.

Activitatea culturală și sportivă
Activitatea culturală și sportivă are un rol deosebit în menținerea sănătății fizice şi
psihice a populației.
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Sportul şi-a dovedit caracterul educativ și formativ, indiferent de tipul de societate şi
ideologie, acționând pentru sănătate, socializare, dezvoltare economică şi dezvoltarea
personalității umane în ansamblul ei.
La fel de importantă pentru dezvoltarea umană este și activitatea culturală,
reprezentată de artă, muzică, religie, tradiții etc., aceasta oferind o gamă largă de beneficii
pentru locuitorii unei comunități, contribuind în procesul de educare și formare a acestora.
Grija pentru dezvoltarea personalității umane prin intermediul activităților culturale
și sportive trebuie să fie o prioritate pentru comunitatea locală.

Servicii sociale
Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a
răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în
vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune
socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. Principalul furnizor public
de servicii sociale este autoritatea administrației publice locale prin serviciul public de
asistență socială.
După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în:
 servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei,
 servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi,
 servicii sociale destinate persoanelor vârstnice,
 servicii sociale destinate victimelor violenţei în familie,
 servicii sociale destinate persoanelor fără adăpost,
 servicii sociale destinate persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool,
droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.,
 servicii sociale destinate victimelor traficului de persoane,
 servicii sociale destinate persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu
măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea
serviciilor de probaţiune etc.
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4.4 ANALIZA SWOT
După realizarea bazei de date pe domenii, aceste date au fost analizate cu ajutorul
unuia dintre cele mai utilizate instrumente în activitatea de planificare, aşa-numita analiză
SWOT.
Analiza SWOT este o metodă eficientă,
utilizată în cazul planificării strategice pentru
identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi
pentru crearea unei viziuni comune de
realizare a strategiei de dezvoltare.
Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte
„statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, într-o perioadă determinată de timp
„ceea ce există”. Oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la alegerile
pe care le au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare „ceea ce va fi”.
 Punctele tari (en. Strengths) descriu atuurile pe care le deține subiectul analizei. Acestea
trebuie identificate în ideea de a optimiza utilizarea lor la maxim pentru a obține
avantaje, reprezentând baza pe care poate fi realizat și continuat/susținut un succes
continuu. Punctele tari pot fi tangibile sau intangibile. Ele pot include competenţe umane,
elemente de infrastructură, tehnologii, resurse financiare etc.
 Punctele slabe (en. Weaknesses) sunt acele elemente interne care împiedică subiectul
analizei să îşi desfăşoare activitatea la nivelul optim. Acestea sunt domenii care trebuie
îmbunătăṭite pentru creşterea competitivităṭii sau pentru îndeplinirea altor obiective
asumate.
 Oportunităṭile (en. Opportunities) se referă la factorii externi favorabili care pot fi
utilizaṭi pentru a obṭine un avantaj. Acestea trebuie identificate, recunoscute şi
valorificate

ori

de

câte

ori

apar.

Oportunităṭile

pot

apărea

din

partea

autorităṭilor/factorilor de decizie/politici etc.
 Ameninṭările (en. Threats) se referă la factorii externi care au potențialul de a dăuna
subiectului analizei și care periclitează dezvoltarea. Împreună cu punctele slabe, prezintă
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partea de vulnerabilitate a subiectului analizei. Acestea sunt incontrolabile, de aceea este
bine să fie identificate din timp ca potențiali factori de risc.
Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acțiunile
stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:
1. Construiește pe punctele tari;
2. Elimină punctele slabe;
3. Îndepărtează amenințările;
4. Exploatează oportunitățile.
Strategia de dezvoltare a comunei Crângurile nu se poate realiza fără o atentă analiză
SWOT. Aceasta este un instrument de analiză strategică, foarte flexibil și ușor de aplicat,
folosindu-l pentru a identifica cele mai potrivite acțiuni în vederea dezvoltării locale a
comunei.
Scopul elaborării acestui tip de analiză a fost de a furniza informații cât mai reale,
astfel încât strategia de dezvoltare să aibă o bază cât mai solidă.
Analiza este făcută pentru fiecare domeniu de acțiune propus pentru dezvoltarea
localității, evidenţiindu-se punctele tari, punctele slabe, amenințările și oportunitățile.
Infrastructură
Puncte tari


Puncte slabe

acces la rețeaua de drumuri județene și 

existența unor drumuri pietruite și de

naționale;

pământ;



acces la autostrada A1 București-Pitești; 

fondurile limitate pentru reabilitarea și



acces la rețeaua de căi ferate;

modernizarea infrastructurii existente;



existența

alimentării

cu

energie 

la nivelul comunei nu exista rețea de

electrică;

canalizare și stație de epurare a apelor



existența alimentării cu apă potabilă;

uzate;



existența iluminatului public;
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proporția mare de drumuri asfaltate.

lipsa unei rețele de alimentare cu gaze
naturale;



lipsa unui sistem de iluminatului public
cu led.

Oportunități


posibilitatea accesării

Amenințări
de

fonduri 

structurale pentru infrastructură;


posibilitatea accesării

de

infrastructura existentă;

fonduri 

guvernamentale pentru infrastructură;


posibilitatea
parteneriate

încheierii
pentru



unor 

dezvoltarea 

infrastructurii;


reabilitarea

fenomenele meteorologice pot afecta
instabilitatea decidenților politici;
fluctuația cursului valutar;
instabilitatea legislativă;
insuficiența

fondurilor

europene și

guvernamentale pentru infrastructură;
și

modernizarea 

orientarea programelor europene și
guvernamentale

infrastructurii existente.

spre

alte

zone

considerate prioritare;


resurse financiare insuficiente pentru
finanțarea

și/sau

co-finanțarea

proiectelor pentru infrastructură.

Capacitate administrativă
Puncte tari

Puncte slabe



strânsă colaborare cu cetățeanul;





bună colaborare cu instituțiile de la



insuficient

pentru

acoperirea volumului de muncă;


nivel local, județean și național;

personalul
resurse

financiare

limitate

pentru

participarea personalului la activități de

susținerea pregătirii profesionale a

formare continuă;

personalului;
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buna colaborare între Consiliul Local și 

lipsa personalului specializat în diverse

Primar;

compartimente;



transparența actului administrativ;





o echipă de management orientată spre
dezvoltare;



procedurilor

financiare

limitate

pentru

digitalizarea administrativă;


existența

resurse

dificultăți legate de aplicarea curentă a
noilor

ce

acte

normative

din

cauza

multitudinii și complexității acestora.

reglementează fluxul de documente în
instituție.
Oportunități


posibilitatea accesării
structurale

Amenințări
de

pentru

fonduri 

dezvoltarea 

capacității administrative;


posibilitatea accesării
guvernamentale


de

pentru

fonduri



posibilitatea
parteneriate

pentru

unor





îmbunătățirea capacității profesionale a
locală prin cursuri de perfecționare;
schimbul

de

experiență

cu

dezvoltarea

orientarea programelor europene și
spre

alte

zone

resurse financiare insuficiente pentru
finanțarea
proiectelor

și/sau
pentru

capacității administrative.
alte

administrații publice;


pentru

europene și

considerate prioritare;

personalului din administrația publică


fondurilor

guvernamentale

dezvoltarea

capacității administrative;

insuficiența

capacității administrative;


încheierii

instabilitatea legislativă;
guvernamentale

dezvoltarea

capacității administrative;

instabilitatea decidenților politici;

contractarea unor servicii specializate
în management de proiect.
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Transportul în comun
Puncte tari


Puncte slabe

conectivitatea cu celelalte localități 

inexistența unei rețele care să asigure

învecinate;

transportul în interiorul localității;



legătura directă cu reședința de județ;





existența unei alternative la transportul

limitarea financiară a operatorului în
ceea ce privește modernizarea flotei de
transport;

rutier, respectiv transportul feroviar.


limitarea

financiară

pentru

modernizarea stațiilor de așteptare.
Oportunități


posibilitatea accesării
structurale

pentru

Amenințări
de

fonduri 

dezvoltarea

transportului în comun;


posibilitatea accesării
guvernamentale

pentru

de transport;


de

fonduri 

dezvoltarea

posibilitatea
parteneriate





insuficiența

fondurilor

europene și

pentru

dezvoltarea

transportului în comun;

încheierii
pentru

instabilitatea legislativă;
guvernamentale

transportului în comun;


instabilitatea financiară a operatorului

unor 

dezvoltarea

orientarea programelor europene și
guvernamentale

spre

alte

zone

transportului în comun;

considerate prioritare;

îmbunătățirea relației cu operatorul de 

resurse financiare insuficiente pentru

transport;

finanțarea

modernizarea stațiilor de așteptare.

proiectelor

și/sau

co-finanțarea

pentru

dezvoltarea

transportului în comun;


modificarea

prețurilor

pentru

transport;
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Protecția mediului
Puncte tari

Puncte slabe



calitatea aerului este bună;



poluarea scăzută prin lipsa aglomerației 

insuficienta preocupare a populației și a

urbane, lipsa aglomerației rutiere, dar și

operatorilor economici pentru acțiunile

a industriei mai puțin dezvoltate;

de protecție a mediului;







colectarea deșeurilor menajere.

lipsa colectării selective a deșeurilor;

suprafața scăzută de păduri și spații
verzi;



depozitarea necontrolată a deșeurilor
rezultate din activitățile gospodărești;



slaba informare în rândul micilor
întreprinzători,

dar

și

în

rândul

populației, cu

privire la legislația

specifică în domeniul mediului;


lipsa unor stații de încărcare electrice;



lipsa unor surse de energie verde;



sistemul de iluminat public nu este
modernizat.

Oportunități



posibilitatea accesării

Amenințări
de

fonduri 

structurale pentru protecția mediului;

economic care prestează serviciile de

posibilitatea accesării

colectare a deșeurilor;

guvernamentale

de

pentru

fonduri
protecția 

mediului;


instabilitatea financiară a operatorului

posibilitatea


încheierii

unor

parteneriate pentru protecția mediului;

instabilitatea legislativă;
insuficiența

guvernamentale
mediului;

91

fondurilor
pentru

europene și
protecția

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Crângurile, județul Dâmbovița, pentru perioada
2021‐2027






îmbunătățirea relației cu operatorul 

orientarea programelor europene și

economic care prestează serviciile de

guvernamentale

colectare a deșeurilor;

considerate prioritare;

campanii

de

conștientizare

asupra 

spre

alte

zone

resurse financiare insuficiente pentru

populației și a mediului de afaceri cu

finanțarea

privire

proiectelor pentru protecția mediului;

la

importanța

protecției

și/sau

co-finanțarea

mediului;



schimbările climatice;

identificarea unor surse de energie



indiferența populației și a operatorilor

verde;

economici pentru protecția mediului.



colectarea selectivă a deșeurilor;



campanii de împădurire și de înmulțire
a spațiilor verzi.

Turismul
Puncte tari


existența

Mănăstirii

Puncte slabe
cu hramurile 

promovarea slabă a turismului local;

Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, 

lipsa acțiunilor concertate, în sensul

Izvorul Tămăduirii și Sfinții Apostoli

schimbărilor de mentalitate în rândul

Petru și Pavel;

populației;



cadru natural diversificat;



existența râului Argeș;

interes față de acest domeniu;



nivel de poluare scăzut, ceea ce conferă 

lipsa unor zone amenajate pentru

comunei un nivel de atractivitate

agrement.

crescut.





populația și mediul de afaceri nu au

lipsa serviciilor de pescuit sportiv și de
agrement;

Oportunități

Amenințări
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posibilitatea accesării
structurale

fonduri 

de

pentru

dezvoltarea

posibilitatea accesării

fonduri 

de

pentru

dezvoltarea

posibilitatea

campanii

de

unor 

încheierii
pentru

dezvoltarea

la

conștientizare

alte

zone

importanța

co-finanțarea

pentru

dezvoltarea

turismului local;

asupra

dezvoltării 

schimbările climatice;
migrarea turistică către alte regiuni care
își exploatează potențialul;

campanii de promovare a turismului



local;


și/sau

proiectelor

sectorului turistic;


spre

resurse financiare insuficiente pentru
finanțarea

populației și a mediului de afaceri cu 
privire

dezvoltarea

considerate prioritare;

turismului local;


pentru

orientarea programelor europene și
guvernamentale

turismului local;
parteneriate

europene și

turismului local;

guvernamentale


fondurilor

guvernamentale

turismului local;


insuficiența

indiferența populației și a operatorilor
economici

pentru

dezvoltarea

turismului local.

sprijinirea mediului de afaceri din
domeniul turistic.

Agricultura
Puncte tari


Puncte slabe

existența suprafețelor de teren propice 

industrializarea scăzută din sectorul

dezvoltării

agricol;

activităților cu specific

agricol;




reticența fermierilor de a se asocia;

suprafața mare de teren arabil existent 

nivelul scăzut de specialiști în domeniul

la nivelul localității;

agriculturii;



condiții climatice prielnice;



resurse

umane

cu

experiență


în 

domeniul agricol;

lipsa unui sistem de irigații;
îmbătrânirea forței de muncă din
domeniul agriculturii;
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posibilitatea

sectorului 

dezvoltării



zootehnic;


lipsa

informării

privind

accesarea

fondurilor cu finanțare externă;

tradiții locale în creșterea animalelor și
cultivarea pământului.

existența terenurilor nelucrate;



posibilități de cofinanțare reduse;



lipsa unor centre de colectare și
valorificare a produselor agricole.

Oportunități


Amenințări

posibilitatea accesării
structurale

de

fonduri 

dezvoltarea 

pentru

agriculturii;




posibilitatea accesării
guvernamentale

de

pentru

fonduri



încheierii

parteneriate

pentru

unor



existența

dezvoltarea

spre

alte

zone

pentru

resurse financiare insuficiente pentru
finanțarea
proiectelor



atragerea unor specialiști în agricultură;

agriculturii;



încurajarea investițiilor în agricultură;



asistență

acordată

vederea

accesării

nerambursabile.

pentru

orientarea programelor europene și

agricultură și creșterea animalelor;


în 
fonduri 

fermierilor
de

europene și

considerate prioritare;


subvențiilor

fondurilor

guvernamentale

dezvoltarea

agriculturii;

insuficiența
agriculturii;



posibilitatea

instabilitatea decidenților politici;
guvernamentale

dezvoltarea

agriculturii;

instabilitatea legislativă;



și/sau

co-finanțarea

pentru

schimbările climatice;
condițiile meteorologice neprielnice;
creșterea costurilor cu mâna de lucru;
creșterea costurilor la semințe și
răsaduri de calitate;
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Sistemul educațional
Puncte tari


Puncte slabe

personal didactic și auxiliar competent, 

scăderea calității învățământului la nivel

calificat;

național cu repercusiuni la nivel local;



conectare la internet;



experiența

cadrelor

activitatea

didactică,

educațional,

cât

și


didactice

utilizarea

preocupare

constantă

dotări

limitate

care

să

sprijine

performanta școlară;


echipamentelor din dotarea școlii;


învățământul urban;

în

management 
în

migrarea cadrelor specializate către

pentru 

migrația copiilor către zona urbană;
lipsa unor politici educaționale care să

îmbunătățirea procesului educațional;

fie corelate cu cererea de pe piața



existența unităților școlare;

muncii;



autorități locale interesate de procesul 

situația materială precară a familiilor.

educativ.
Oportunități


posibilitatea accesării

Amenințări
de

fonduri 

structurale pentru sectorul educațional;


posibilitatea accesării
guvernamentale

de

pentru
încheierii

parteneriate

pentru

migrația populației tinere;

sectorul 

îmbătrânirea populației;

unor 
sectorul 

educațional;

cadrele



scăderea natalității;
instabilitatea decidenților politici;
instabilitatea legislativă;
insuficiența

fondurilor



investiții private în domeniul educației;

guvernamentale



sprijinirea familiilor cu o situație

educațional;

materială precară;

pentru

fonduri 


posibilitatea

neatractive

didactice;

educațional;


salarii



pentru

sectorul

orientarea programelor europene și
guvernamentale

spre

considerate prioritare;

95

europene și

alte

zone

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Crângurile, județul Dâmbovița, pentru perioada
2021‐2027


promovarea

educațional 

sistemului

local;


resurse financiare insuficiente pentru
finanțarea

motivarea

elevilor

cu

și/sau

co-finanțarea

proiectelor pentru sectorul educațional.

rezultate

excelente.

Asistența medicală
Puncte tari

Puncte slabe



existența cabinetului medical de familie; 

lipsa



existența farmaciei;

ultimă generație;



apropierea

față

de

orașul

Pitești, 

echipamentelor

medicale

de

lipsa personalului de specialitate;

Capitala București și de reședința de 

nivelul scăzut de dotare și modernizare

județ, acest lucru face posibil accesul la

a cabinetelor de familie.

servicii medicale de înalt nivel;


existența medicilor de familie.
Oportunități



posibilitatea accesării
structurale

pentru

Amenințări
de

fonduri 

dezvoltarea



posibilitatea accesării
guvernamentale

pentru

de

fonduri 

dezvoltarea 

asistenței medicale;


posibilitatea
parteneriate





încheierii
pentru

afecțiuni medicale;


asistenței medicale;

sporirea numărului de locuitori cu

unor 

dezvoltarea

migrația populației tinere;
îmbătrânirea populației;
instabilitatea decidenților politici;
instabilitatea legislativă;
insuficiența

fondurilor

guvernamentale

pentru

europene și
dezvoltarea

asistenței medicale;

asistenței medicale;

posibilitatea preluării modelelor de 

orientarea programelor europene și

bună practică din țările dezvoltate ale

guvernamentale

spre

considerate prioritare;
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Uniunii Europene cu privire la sectorul 

resurse financiare insuficiente pentru

medical;

finanțarea



atragerea unor investitori privați;

proiectelor



sprijinirea unităților sanitare pentru

asistenței medicale.

și/sau

co-finanțarea

pentru

dezvoltarea

dotarea și modernizarea acestora.

Susținerea mediului de afaceri
Puncte tari


Puncte slabe

acces la rețeaua de drumuri județene și 

lipsa de forță de muncă specializată;

naționale;

puterea





acces la autostrada A1 București-Pitești;



acces la rețeaua de căi ferate;



existența

alimentării

cu

cumpărare

mică

a

locuitorilor;


fondurile limitate pentru susținerea
mediului de afaceri;

energie


electrică;

de

migrarea

persoanelor

tinere

spre



existența alimentării cu apă potabilă;

mediul urban și străinătate, mai cu



existența rețelei de colectare a apelor

seamă a celor cu pregătire profesională

uzate;

înaltă;




proporția mare de drumuri asfaltate;



apropierea față de reședința de județ;



existența forței de muncă disponibilă în

lipsa alimentării cu gaze naturale.

localitate;


comunicarea bună dintre firmele ce
activează în localitate și autoritatea
publică locală;



infracționalitatea extrem de redusă în
localitate.
Oportunități

Amenințări
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posibilitatea accesării

de

fonduri 

structurale pentru dezvoltarea mediului
de afaceri;


guvernamentale

de

pentru

fonduri 

dezvoltarea 

mediului de afaceri;


național;


posibilitatea accesării

posibilitatea
parteneriate



încheierii
pentru

creșterea salariilor minime la nivel

unor 

dezvoltarea

migrația populației tinere;
îmbătrânirea populației;
instabilitatea decidenților politici;
instabilitatea legislativă;
insuficiența

fondurilor

guvernamentale

mediului de afaceri;

europene și

pentru

dezvoltarea

mediului de afaceri;



posibilitatea atragerii investitorilor;



posibilitatea investirii în domeniul

guvernamentale

agricol;

considerate prioritare;

specializarea și calificarea resurselor 

resurse financiare insuficiente pentru

umane disponibile la nivelul localității.

finanțarea





orientarea programelor europene și
spre

alte

și/sau

zone

co-finanțarea

proiectelor pentru dezvoltarea mediului
de afaceri;


fluctuația cursului valutar;



neacordarea creditelor pentru investiții.

Activitatea culturală și sportivă
Puncte tari


existența unui teren de sport;



existența bibliotecii locale;



existența unui cămin cultural;



existența lăcașelor de cult;

Puncte slabe


evenimente

culturale

cu

frecvență

redusă;


numărul redus de volume existente în
cadrul bibliotecii locale;



nevoia

de

amenajare

a

spațiilor

destinate petrecerii timpului liber;
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lipsa facilităților dedicate tineretului;



slaba implicare a mediului de afaceri în
activitățile culturale și sportive.



lipsa unei echipe de fotbal



lipsa cursurilor de balet, dans popular,
canto și pictura;



lipsa activităților de pescuit sportiv.

Oportunități


posibilitatea accesării
structurale

pentru

Amenințări
de

fonduri 

dezvoltarea 

sectorului cultural și sportiv;


posibilitatea accesării
guvernamentale

pentru

de


fonduri 

dezvoltarea 

sectorului cultural și sportiv;


posibilitatea
parteneriate

încheierii
pentru

migrația populației tinere;
îmbătrânirea populației;
instabilitatea decidenților politici;
instabilitatea legislativă;
insuficiența

fondurilor

guvernamentale
unor

pentru

orientarea programelor europene și

sectorului cultural și sportiv;

guvernamentale



posibilitatea atragerii investitorilor;

considerate prioritare;



organizarea de evenimente culturale și





promovarea activităților culturale și

sprijinirea

spre

alte

proiectelor

și/sau
pentru

co-finanțarea
dezvoltarea

sectorului cultural și sportiv.
activităților

culturale

și

sportive.

Servicii sociale
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europene și
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Puncte tari

Puncte slabe



sprijinirea persoanelor defavorizate;





primăria are angajați doi asistență 

neacoperirea

socială;

sociale defavorizate;


lipsa locuințelor sociale;
tuturor

categoriilor



centru de îngrijire al bătrânilor;



implicarea cultelor în viața socială;

cu privire la toți beneficiarii serviciilor



orientarea autorității publice locale

sociale;


către dezvoltarea serviciilor sociale.

lipsa unei baze de date bine structurată

numărul
specializat

insuficient
în

de

personal

domeniul

asistenței

sociale;


mijloace financiare limitate pentru
sprijinirea serviciilor sociale;



lipsa unor strategii solide de atragere a
voluntariatului;



tendința de creștere a beneficiarilor de
servicii sociale.

Oportunități


posibilitatea accesării
structurale

pentru

Amenințări
de

fonduri 

dezvoltarea 

serviciilor sociale;




posibilitatea accesării
guvernamentale

pentru

de

fonduri



posibilitatea
parteneriate


încheierii

pentru

unor 

dezvoltarea

serviciilor sociale;


îmbătrânirea populației;
creșterea

beneficiarilor

de

servicii

sociale;

dezvoltarea 

serviciilor sociale;

migrația populației tinere;

instabilitatea decidenților politici;
instabilitatea legislativă;
insuficiența

fondurilor

guvernamentale
serviciilor sociale;

posibilitatea atragerii investitorilor;
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organizarea de evenimente gratuite 

orientarea programelor europene și

pentru persoanele aflate în dificultate;

guvernamentale

alte

zone

considerate prioritare;

implicarea voluntarilor în activitățile


sociale.

spre

resurse financiare insuficiente pentru
finanțarea
proiectelor

și/sau

co-finanțarea

pentru

dezvoltarea

serviciilor sociale.

4.5 LISTA PROIECTELOR PROPUSE PENTRU PERIOADA 2021‐2027
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Denumirea proiectului

Obiectivul specific
la care contribuie
proiectul

Termen de
implementare

Modernizare drumuri agricole

OS 1: Dezvoltarea,
extinderea,
modernizarea și
reabilitarea
infrastructurii de
transport rutier

2022-2026

Înființarea unei rețele de trotuare în
comună

OS 1: Dezvoltarea,
extinderea,
modernizarea și
reabilitarea
infrastructurii de
transport rutier

2022-2024

Realizarea stației de epurare și tratare a
apelor reziduale

OS 2: Dezvoltarea,
extinderea,
modernizarea și
reabilitarea
rețelelor tehnicoedilitare

2022

Înființare rețea distribuție gaze naturale

OS 2: Dezvoltarea,
extinderea,
modernizarea și
reabilitarea

2022-2025
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Nr.
crt.

Obiectivul specific
la care contribuie
proiectul

Denumirea proiectului

Termen de
implementare

rețelelor tehnicoedilitare

Construire pod nou peste râul Argeș, situat
pe DS 1 Pătroaia Deal – Pătroaia Vale

OS 1: Dezvoltarea,
extinderea,
modernizarea și
reabilitarea
infrastructurii de
transport rutier

2023

Formare profesională pentru personalul
din aparatul de specialitate al primarului

OS 3: Modernizarea
serviciilor
administrației
publice locale

2021-2027

7.

Creşterea eficienţei activităţii
administraţiei publice locale

OS 3: Modernizarea
serviciilor
administrației
publice locale

2021-2027

8.

Înființare birou pentru accesare fonduri
europene

OS 3: Modernizarea
serviciilor
administrației
publice locale

2022

9.

Implementarea metodologiei și
instrumentelor informatice pentru
nomenclatorul stradal

OS 4: Administrație
publică locală
orientată către
cetățeni

2023

10.

Instalarea de puncte de acces public și
gratuit la internet wireless

OS 4: Administrație
publică locală
orientată către
cetățeni

2023-2026

11.

Dotări pentru intervenții în caz de situații
de urgență

OS 4: Administrație
publică locală
orientată către
cetățeni

2024

12.

Înființarea unor stații de așteptare pentru
transportul public

OS 5: Extinderea și
modernizarea

2025

5.

6.
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Nr.
crt.

Obiectivul specific
la care contribuie
proiectul

Denumirea proiectului

Termen de
implementare

transportului în
comun

13.

14.

15.

Inițierea unor campanii de educare a
copiilor și tinerilor în privința protecției
mediului

OS 6: Dezvoltarea
de proiecte care
aduc beneficii
mediului
înconjurător

2023-2025

Implementarea unui sistem funcțional de
colectare selectivă a deșeurilor

OS 6: Dezvoltarea
de proiecte care
aduc beneficii
mediului
înconjurător

2023-2024

Modernizarea iluminatului public cu LED

OS 2: Dezvoltarea,
extinderea,
modernizarea și
reabilitarea
rețelelor tehnicoedilitare

2023-2024

OS 6: Dezvoltarea
de proiecte care
aduc beneficii
mediului
înconjurător
16.

Promovarea evenimentelor locale

OS 7: Acțiuni de
promovare a
turismului

2021-2027

17.

Valorificarea datinilor si obiceiurilor
populare prin organizare de evenimente
populare cu specific tradițional

OS 7: Acțiuni de
promovare a
turismului

2021-2027

Sprijinirea înființării unor structuri
18. turistice de cazare, alimentație și recreere
(gospodării țărănești, pensiuni)

103

OS 7: Acțiuni de
promovare a
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OS 11:
Implementarea de
politici de sprijin
pentru antreprenori

2025-2027
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Denumirea proiectului

Obiectivul specific
la care contribuie
proiectul

Termen de
implementare

Forarea unor puțuri pentru sprijinirea
fermierilor din comuna

OS 8:
Implementarea
unor politici de
sprijin pentru
agricultură

2024

Promovarea importanței școlarizării în
rândul populației care reprezintă risc de
abandon școlar

OS 13:
Implementarea de
programe care
vizează reducerea
sărăciei și
incluziunea socială a
categoriilor de
populație
defavorizate

2021-2027

Finalizare construire Grădiniță cu
program normal în satul Voia

OS 9: Extinderea,
modernizarea,
reabilitarea și
dotarea unităților
de învățământ

2022

22.

Achiziționare de tablete și dispozitive
electronice pentru învățământ

OS 9: Extinderea,
modernizarea,
reabilitarea și
dotarea unităților
de învățământ

2021-2022

23.

Realizarea de parteneriate în vederea
dezvoltării comunei din punct de vedere
economic și social

OS 11:
Implementarea de
politici de sprijin
pentru antreprenori

2023-2024

24.

Amenajarea și dotarea unor spatii de
joacă pentru copii în toate satele

OS 12: Investiții
durabile în
domeniile cultural și
sportiv

2022-2025

Angajarea unui asistent social și a unui
asistent comunitar

OS 13:
Implementarea de
programe care
vizează reducerea
sărăciei și

2024

Nr.
crt.

19.

20.

21.

25.
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Nr.
crt.

Obiectivul specific
la care contribuie
proiectul

Denumirea proiectului

Termen de
implementare

incluziunea socială a
categoriilor de
populație
defavorizate

Încurajarea și susținerea populației active
aflată în somaj în vederea participării la
26. cursuri de calificare și reconversie socială
susținute de furnizori de formare
profesională

OS 13:
Implementarea de
programe care
vizează reducerea
sărăciei și
incluziunea socială a
categoriilor de
populație
defavorizate

2021-2027

4.6 PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
Planul de acțiune pentru implementarea proiectelor stabilește gradul de prioritate al
acestora și etapele ce trebuie urmate pentru implementarea cu succes a fiecărui proiect
propus în prezenta strategie.
Pentru implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală se vor implementa
cu prioritate proiectele în funcție de gradul de prioritate al fiecăruia.
Gradele de prioritate la care vor fi raportate proiectele propuse în cadrul prezentei
strategi sunt următoarele:
 Proiecte critice – acestea contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor
strategice; au un impact semnificativ, rezolvând nevoi acute și urgente ale comunității
(ex.: proiectele strategice, rezolvarea crizelor, proiectele care sunt aproape de
finalizare);
 Proiecte majore – implementarea acestora susține atingerea obiectivelor strategice;
au un impact semnificativ, dar a căror implementare mai poate fi amânată pentru că
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nu se adresează unei nevoi urgente a comunității (ex.: proiecte de infrastructură;
proiecte strategice);
 Proiecte de importanță scăzută – implementarea acestora contribuie la dezvoltarea
punctuală a localității; au un impact scăzut asupra nevoilor comunității, ele
contribuind la dezvoltarea normală a comunei (ex.: proiecte culturale, proiecte
recreative).
Pentru implementarea proiectelor vor fi parcurse următoarele etape:
1. Nominalizarea responsabilului de proiect:
În această etapă, responsabilul pentru implementarea strategiei va identifica
responsabilul pentru fiecare proiect în parte. Responsabilul poate fi identificat din rândul
personalului angajat în cadrul primăriei și/sau din rândul personalului/colaboratorilor unei
firme de consultanță care prestează servicii în domeniul managementului de proiect.
2. Identificarea surselor de finanțare:
În această etapă, responsabilul de proiect, în strânsă colaborare cu responsabilul
financiar-contabil din cadrul primăriei, dar și cu responsabilul pentru implementarea
strategiei, vor identifica sursele de finanțare pentru fiecare proiect în parte. Pentru
identificarea surselor de finanțare, în special pentru sursele de finanțare din fonduri
europene, autoritatea publică locală poate apela la serviciile unei firme de consultanță
specializată.
Sursele de finanțare pot fi de mai multe feluri, după cum urmează:
 surse de finanțare din bugetul local;
 surse de finanțare din parteneriate cu alte autorități publice locale;
 surse de finanțare guvernamentale;
 surse de finanțare din fonduri europene;
 surse de finanțare din parteneriate între România și alte state.
3. Desfășurarea procesului de achiziție:
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În această etapă, responsabilul de proiect, în strânsă colaborare cu responsabilul în
domeniul achizițiilor publice din cadrul primăriei, dar și cu responsabilul pentru
implementarea strategiei, vor întreprinde toate acțiunile pentru desfășurarea procesului de
achiziție conform normelor legale în vigoare. Pentru a primi sprijin în procesul de
desfășurare a achiziției, autoritatea publică locală poate apela la serviciile unei firme de
consultanță specializată în domeniul achizițiilor publice.
4. Implementarea proiectului:
În această etapă, responsabilul de proiect se va asigura că implementarea proiectului
este dusă la pun sfârșit, altfel încât proiectul odată implementat să contribuie la îndeplinirea
obiectivelor stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală.
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5. MONITORIZARE ȘI EVALUARE
5.1 MODALITĂȚI DE REALIZARE
Pentru atingerea obiectivului general al strategiei este necesară o strictă
monitorizare și evaluare a acțiunilor întreprinse pentru îndeplinirea celor stabilite în cadrul
strategiei.
Monitorizarea îndeplinirii acțiunilor stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare locală
reprezintă procesul continuu de supraveghere a stadiului proiectelor care sunt sau urmează
să fie implementate.
În faza de monitorizare se verifică periodic dacă proiectele întreprinse la nivel local
respectă planul de acțiune stabilit în prezenta strategie.
Evaluarea strategiei are la bază analiza rezultatelor și efectelor create de îndeplinirea
proiectelor cuprinse în strategie.
Pentru impactul strategiei se analizează urmării indicatori:
 Indicatori de realizare - aceștia contabilizează câte proiecte au fost îndeplinite față
de cele propuse în strategie;
 Indicatori de rezultat - măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor
proiecte. Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost
realizate aceste proiecte.
Monitorizarea va avea loc anual, astfel încât planul de implementare al proiectelor să
fie respectat. Această activitate se va realiza cu persoanele responsabile de la nivelul
autorității publice locale.
Evaluarea strategiei de dezvoltare se va face după fiecare an. Componentele vizate de
evaluare vor include: analiza indicatorilor, analiza rezultatelor asociate fiecărui proiect
implementat, proiectele aflate în stadiu de implementare și cele ale căror implementare nu
a fost demarată.

108

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Crângurile, județul Dâmbovița, pentru perioada
2021‐2027
5.2 RESPONSABILITĂȚI
Primarul va asigura coordonarea de ansamblu a implementării strategiei, în timp ce
persoanele responsabile de la nivelul primăriei vor urmări planul de acțiuni și vor asigura
corelarea agendei și a bugetului anual al primăriei cu proiectele avute în vedere în planul de
acțiuni. Această activitate se va realiza cu sprijinul responsabilului financiar-contabil.
Persoanele responsabile de la nivelul primăriei vor pregăti etapele necesare în
implementarea fiecărui proiect stabilit în strategie (elaborarea de studii de fezabilitate,
identificarea și accesarea de finanțări, implementarea efectivă a proiectului).
Consiliul Local deține un rol important în monitorizarea implementării strategiei.
Astfel, anual, se propune discutarea în ședința de consiliu local a stadiului de implementare
a strategiei, urmărind proiectele aflate în curs de implementare, proiectele în curs de
evaluare sau proiectele aflate în pregătire.
Este de datoria celor implicați să fie ferm angajați în asigurarea eficienței fiecărui
instrument procedural de implementare, urmărind îmbunătățirea continuă a activității și
evaluând permanent stadiul atins, pentru a avea posibilitatea eliminării în timp util a
deficiențelor apărute.
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