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ANUNȚ  
 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, Primăria Comunei Pecineaga Județul Constanța  

aduc la cunoștință publică  
 „ Proiectul de hotarâre  privind  aprobarea  

Strategiei Integrate  de dezvoltare durabilă a  Comunei Pecineaga  Județul 
Constanța  

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație sunt afișate la sediul 
Primăriei Comunei Pecineaga situat pe strada Șoseaua Ștefan Cel Mare nr. 61  
comuna Pecineaga județul Constanța și  în Monitorul Oficial local al Comunei 
Pecineaga . 

Documentația supusă dezbaterii publice , Strategia  Integrată  de Dezvoltare 
Durabilă a  Comunei Pecineaga  Județul Constanța pentru perioada 2021- 2027 
este publicată  în Monitorul Oficial al Comunei Pecineaga . 

În temeiul prevederilor art. 7  alin. (4) din  Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, până la data de 19 mai  2021 se pot 
transmite în scris  propuneri , sugestii sau opinii  cu valoare de recomandare privind 
proiectul de hotarâre pentru aprobarea Strategiei Integrate  de dezvoltare durabilă a  
Comunei Pecineaga  Județul Constanța 2021 – 2027 , supus dezbaterii publice . 

Propunerile sugestiile sau opiniile  vor fi transmise în scris , prin poștă la sediul 
Primăriei Pecineaga , prin fax la numărul 0241/ 858524 sau prin e-mail la adresa  
secretariat@primaria-pecineaga.ro    . 

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0758243321, 
persoană de contact doamna Martin Florentina. 

Materialele transmise vor purta mențiunea „ Recomandare la proiectul de 
hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Pecineaga 
Județul Constanța  . 

La data de 20.05.2021 orele 11:00 va avea loc dezbaterea publică a „ 
Proiectului  de hotarare privind aprobarea Strategiei Integrate  de Dezvoltare Durabilă 
a  Comunei Pecineaga  Județul Constanța  
 
PRIMAR. 
STAN  Niculae 

RROOMMAANNIIAA  
JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA   PECINEAGA  
Stefan Cel Mare, Nr. 61  Tel.: 0040-(0)241-858510 Fax: 0040-(0)241-858524 

Cod fiscal :  4617891 
email : www.secretariat@primaria-pecineaga.ro 

 



COMUNA PECINEAGA – JUDEŢUL CONSTANŢA 
     STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE  DURABILĂ 2021 – 2027 

 

 

  

 

 

Document elaborat de S.C. PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. 

 

 - 2021 - 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PECINEAGA – JUDEŢUL CONSTANŢA 
     STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE  DURABILĂ 2021 – 2027 

 

 

CUPRINS 

  

INTRODUCERE ȘI METODOLOGIE 

CAPITOLUL I–ANALIZA DE POTENȚIAL 

CAPITOLUL II - ANALIZA SWOT 

CAPITOLUL III - DIRECŢII DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII 

CAPITOLUL IV – OBIECTIVE SPECIFICE SI PROIECTE IDENTIFICATE 

ANEXĂ  – STATUTUL COMUNEI PECINEAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMUNA PECINEAGA – JUDEŢUL CONSTANŢA 
     STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE  DURABILĂ 2021 – 2027 

 

INTRODUCERE ȘI METODOLOGIE 

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care 

comunităţileîncearcă să îşi proiecteze imaginea viitorului pornind de la o serie de certitudini 

prezente de potenţialşi resurse şiîşitrasează căi de realizare a acelui viitor. Etapele necesare în 

planificarea strategică sunt următoarele:  

1. Evaluarea mediului economico-social şi a potenţialelor locale (analiza de potențial) 

2. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

- formularea scopurilor, obiectivelor și a strategiilor realiste 

- identificarea, evaluarea şi ordonarea măsurilorşi proiectelor după priorităţi 

3. Implementarea Strategiei de Dezvoltare 

- dezvoltarea planurilor de acţiune 

- implementarea planurilor 

- monitorizarea şi evaluarea rezultatelor  

1. Evaluarea mediului economico-social și a potențialelor locale 

Echipa de proiect a iniţiat evaluarea mediului economico-social local şi 

a potenţialelor existente în zonă pentru ca, pornind de la acestea, să creeze şi implementeze 

politici şi programe adresate necesităţilor locale. S-a pornit de la idea fundamentală că forţele 

determinante ale dezvoltării locale sunt baza economică şi capacitatea de dezvoltare a 

acesteia, avândîn vedere şitendinţele externe şi evenimentele care pot avea impact asupra 

acestora.  

Definirea domeniilor de analiză  

Domeniile de analiză au fost grupate astfel: situaţia economică, poziţia geografică 

infrastructura fizică şi de comunicaţii, mediul de afaceri, patrimoniul, fiecare din aceste 

domenii fiind împărţitîn sub-domenii, pentru a cuprinde o gamă cât mai largă şi reprezentativă 

a vieţiieconomico-sociale a comunei Pecineaga. 

Colectarea datelor  
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Colectarea datelor, ca factor cheie al realizării analizei economico- sociale a zonei, a 

fost un proces dificil, avându-seîn vedere disponibilitatea şi accesul la date statistice, 

relevante acestui scop. De aceea, acolo unde nu a fost posibilă găsirea unor date statistice 

oficiale sau colectarea unor date relevante de la diversele instituţiişiorganizaţii de profil, s-au 

colectat date empirice. Prezentarea datelor şiinformaţiilor prelucrate s-a făcut astfel încât 

acestea să fie relevante şi relativ uşor de înţeles pentru factorii de decizie.  

Analiza SWOT  

După colectarea şi prelucrarea datelor, echipa de proiect a organizat derularea 

analizelor de potenţial al zonei, în vederea utilizării acestora în cadrul analizei SWOT.  

Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în procesul planificării strategice 

pentru identificarea potenţialelor, a priorităţilorşi pentru crearea unei viziuni comune a 

strategiei de dezvoltare. SWOT semnifică Puncte tari, Puncte Slabe, 

OportunităţişiAmeninţări. Analiza SWOT trebuie să dea înesenţă un răspuns la întrebarea 

“Unde suntem?”, aceasta implicând analiza mediului intern al zonei şi a mediului extern 

general şi specific.  

Pornind de la rezultatele analizei SWOT echipa proiectului a trecut la etapa a doua de 

realizare a planificării strategice şi anume la elaborarea propriu-zisă a strategiei.  

2. ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI 

PECINEAGA 

Formularea obiectivului general, a direcţiilor strategice şi a domeniilor prioritare de acţiune 

Pe baza profilului economico-social al zonei, identificat în etapa anterioară, echipa de 

proiect a sintetizat misiunea strategiei de dezvoltare locală şi a identificat direcțiile strategice 

și domeniile prioritare de acţiune pentru următorii7 ani. Strategia de dezvoltare trebuie să 

răspundă la întrebarea “Unde vrem să ajungem?”  

Aceste direcţii strategice şi domenii de acţiunereprezintă practic linii directoare aflate 

la dispoziţiaautorităţilor locale în procesul de promovare economică a zonei, prin măsuri care 

să vizeze: alegerea amplasamentelor pentru noi întreprinderi, stimularea 

dezvoltăriiîntreprinderilor existente şi realizarea investiţiilorîn infrastructuri locale  
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Formularea alternativelor strategice şi a strategiei finale  

În vederea alegerii alternativelor strategice optime, echipa proiectului a analizat patru 

opţiuni de acţiune strategică, după cum urmează:  

 Strategii de tip SO, care utilizează avantajele zonei pentru a profita la maxim de 

oportunităţile oferite de mediul extern;  

 Strategii de tip WO, care depăşescslăbiciunile zonei pentru a profita la maxim de 

oportunităţile oferite de mediul extern;  

 Strategii de tip ST, care utilizează toate avantajele zonei pentru a evita sau minimiza 

ameninţările mediilor exterioare;  

 Strategii de tip WT, care minimizează slăbiciunile zonei şi evită sau minimizează 

ameninţările mediilor exterioare. 

3. IMPLEMENTAREA ALTERNATIVEI STRATEGICE DE DEZVOLTARE  

În această etapă au fost definite obiectivele specifice din cadrul fiecărei direcții de 

intervenție, tipurile de proiecte care pot fi sprijinite, au fost estimate rezultatele efective şi 

impactul aplicăriiStrategiei Integrate de Dezvoltare Localăpentru a oferi apoi un mijloc de 

comparaţieautorităţilor locale în procesul monitorizăriiimplementării. Au fost de asemenea 

schiţateîn linii generale resursele necesare implementării strategiei precum şi sursele de 

finanţare avute în vedere.  

 Strategia Integrată de Dezvoltare Locală a fost introdusă ca instrument nou de 

politică pentru a sustine coeziunea teritoriala, încă din perioada de programare 2007-2103. 

Acest concept se bazeaza pe abordarea nevoilor locale in zonele țintă, și pe adresarea directă a 

nevoilor specifice ale grupurilor tinta selectate. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Locală contribuie la strategiile naționale și europene, 

prin valorificarea potențialului de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în UE. 

Ținând cont de nevoile și de prioritățile specifice fiecărui teritoriu,capacitatea locală 

va putea fi consolidată, astfel încât prin larg parteneriat local, să se adopte noi modalități de 

soluționare a problemelor existente la nivelul teritoriului și să fructifice oportunitățile din 

zonă. Acest lucru  conduce la reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților 

dintre rural și urban. 
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Elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Locală are la bază caracteristici 

specifice, cum ar fi:  

 Axarea pe zone subregionale specifice și pe teritorii desemnate de populația 

locală 

pebaza unei abordări ascendente; 

• Un parteneriat public-privatcare reprezintă teritoriul și populația acestuia și 

conduce procesul de dezvoltare fără ca vreun grup de interese sau autoritățile publice să 

dețină majoritatea în procesul decizional; 

• O strategie pe zone concepută și aplicată printr-un proces decizional ascendent și 

participativ, pentru a aborda cele mai stringente nevoi din zonă; 

• O strategie de dezvoltare locală multisectorială pentru a promova și a corela 

capacitățile de dezvoltare de la nivel local ale diferitelor sectoare în vederea îndeplinirii 

obiectivelor locale; 

• Inovarea ca obiectiv transversal în dezvoltarea teritoriului localității respective; 

• Colaborarea în rețea între actori de pe teritoriul localității  și alte parteneriate 

publice-private în vederea dezvoltării unei fundații mai stabile pentru transferul de cunoștințe 

și schimbul de experiențe; 

• Cooperarea între actorii locali și între localități din diferite teritorii ale statelor 

membre, din UE și din afara acesteia. 

Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei PECINEAGA îsi propune sa 

valorifice potentialul, oportunitatile si realele disponibilitati pentru dezvoltare, inclusiv 

crearea unui mediu de afaceri stimulativ si competitiv, menit a atrage investitii private 

importante din tara si din strainatate. 

Planificarea strategică este definita ca fiind un proces abordat de către comunitatile 

locale in vederea stabilirii unei directii unitare, astfel incat, politicile si programele prognozate 

să corespundă așteptărilor cetățenilor și necesităților de dezvoltare durabilă. 

Printre obiectivele propuse, o mare importanta o are formarea unei deprinderi a 

participarii publice, stimularea capacitatii de adaptare a cetatenilor la cultura schimbarii, 

transformarea comunei PECINEAGA într-un punct de referintapentru alte comune, si nu în 

ultimul rand, utilizarea eficienta si concentrata a tuturor resurselor locale corelata cu atragerea 

si utilizarea rationala a fondurilor de finantare publice si private, interne si internationale. 

Punerea în aplicare a actiunilorcontinute în Strategie, va permite Autoritătii Publice 

Locale a comunei PECINEAGA, judetul. Constanta, pe termen scurt şi mediu, să 
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îmbunătătească calitatea vietii locuitorilor, în contextul unei dezvoltării armonioase a 

localităţii, obtinute prin aplicarea soluţiilor potrivite, documentul constituindu-se în bază de 

informatii în argumentareaelaborării si aplicării de cereri de finantare, pentru liniile deschise 

prin Programele Structurale si de Coeziune dar si prin oricare alte surse de finantare active în 

România. 

Utilitatea elaborării planurilor de dezvoltare strategică este susţinutăde 

argumente, care în esenţă vizează: 

-utilizarea resurselor umane şi logistice existente – elaborarea unui plan strategic de 

dezvoltare locală contribuie, pe termen mediu şilung, la gestionarea mai eficientă a resurselor 

locale (resurse umane, financiare, logistice etc.), permiţând mobilizarea la cote superioare a 

acestor resurse în vederea atingerii obiectivelor propuse în cadrul planurilor de dezvoltare; 

-existenţa unui plan de dezvoltare creează / facilitează obţinerea resurselor financiare 

care să susţină procesele de dezvoltare la nivel local.Planul strategic clarifică pentru toţi 

factorii implicaţi în programele de ajustare sau dezvoltare socială care sunt 

obiectiveleurmărite de autorităţile locale pe termen mediu şi lung. Rolul strategiei de 

dezvoltare fiind acela de a modifica optica elaborării unor strategii conjuncturale prin care se 

urmăreşte elaborarea ,,strategiilor de supravieţuire imediată” (satisfacerea unor nevoi 

imediate). Această perspectivă imediată trebuie înlocuită cu perspectiva dezvoltării strategice. 

Scopul acestei lucrări este aceea de a face o diagnoză a spaţiului rural la nivelul 

comunei, în vederea identificării principalelor probleme cu care se confruntă acestă 

comunitate, precumşi definirea unei strategii integrate dedezvoltare. 
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CAPITOLUL I 

ANALIZA DE POTENȚIAL A COMUNEI PECINEAGA, 

JUD. CONSTANTA 

 

 

Una dintre cele mai actuale si importante probleme cu care se confrunta spatiul rural 

romanesc este legata de conceptul de dezvoltare rurala durabila.Tinandcont de 

managementul strategic al dezvoltarii rurale durabile, un aspect important 

ilreprezintalegaturile existente dintrecomunitatile rurale si centrele urbane. Ambele medii pot 

influenta cu usurinta dezvoltarea la nivel individual si societar al unei comunitati, in cazul 

inexistentei unui mod de exploatare a acestora. In acest fel, va deveni necesar, implementarea 

conceptului de management strategic cu rol in gestionarea si evaluarea fenomenului 

mentionat anterior. 

Managementul strategic poate fi, asadar definit, ca un ansamblu de activitaticare se 

bazeaza strict pe nevoile si potentialul de dezvoltare a comunitatii rurale,intr-o viziune de 

dezvoltare, in vederea filtrarii si minimizarii efectelor negative ale legaturilor rural-urban. 
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Dezvoltarea durabilă – DD – conceptul de dezvoltare economico-socialărecomandat 

tuturor ţărilor de către ONU, prin care se caută armonizarea a trei componente fundamentale: 

resursele umane, creşterea economică, echitatea între generaţii. 

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv strategic internationaladaptat la specificul 

fiecărei ţări. 

Dezvoltarea durabilă, este un concept de evoluţie a societăţiicarepermite folosirea pe 

termen lung a mediului astfel ca, dezvoltarea socio-economică să rămână posibilă 

concomitent cu menţinereacalităţiimediului la un nivel acceptabil. 

Dezvoltarea durabilă presupune corelarea a patru idei fundamentale, aparent 

independente, dar care se află într-o strânsă condiţionare: îndeplinirea cerinţelor prezente şi 

viitoare - care stabilesc scopuldurabilităţii; 

-îndeplinirea cerinţelor prezente şi viitoare - care stabilesc scopuldurabilităţii; 

-îndeplinirea nevoilor - care defineşte scopul dezvoltării (dezvoltarea care răspunde 

necesităţilor prezentului fără a compromite capacitatea de a satisface necesităţilegeneraţiilor 

viitoare); 

-menţinereacompatibilităţii dintre dimensiunea populaţieişi capacitatea productivă a 

eco-sistemului -carerecunoaşte că există limite şicerinţepentru echilibru; 

-implementarea unui proces al schimbării - care confirmă cădefinireacerinţelorşi 

nevoilor pentru dobândirea echilibrului durabil se va schimba odată cu situaţiile, condiţiileşi 

timpul. 

Cadrul organizatoric pentru dezvoltare durabilă s-a instituit în ultimul deceniu al 

secolului 20 prin: 

-înfiinţarea de comisii pentru dezvoltare durabilă la nivelul guvernelor, organizaţiilor 

neguvernamentale, Băncii Mondiale, OrganizaţieiNaţiunilorUnite, Consiliului şi 

Parlamentului Europei, Consiliului Mondial alEnergiei,elaborarea de către 

instituţiinaţionaleşiinternaţionale de analiză, studii şi cercetări, a unor studii şi scenarii pentru 

dezvoltare şi respectiv dezvoltare durabilă pe întreg orizontul de timp al secolului 21.” 

-elaborarea de către instituţiinaţionaleşiinternaţionale de analiză, studii şi cercetări, a 

unor studii şi scenarii pentru dezvoltare şi respectiv dezvoltare durabilă pe întreg orizontul de 

timp al secolului 21. 

Anul 2021, impune elaborarea noilor Strategii Integrate de Dezvoltare Durabilă, 

pentru perioada programatică 2021-2027, care au în vedere schimbările generate de contextul 
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economico-social și sanitar actual, asupra situatiei europene, nationale, regionale, judetene si 

locale. 

Pecineaga trebuie să se dezvolte ca un sat european, cu standarde de calitate aferente 

fiecarui domeniu cheie menționat , dar şi să integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional 

potenţialul existent. Valorificarea acestuia în paralel cu iniţierea, susţinereaşi materializarea 

unor demersuri acţionaleşiinvestiţionale se poate realiza prin atragerea de surse publice şi 

private. 

IniţiativaelaborăriiStrategiei de Dezvoltare Locală a comunei PECINEAGAeste 

rezultatul conştientizării faptului că dezvoltarea competitivă, durabilă a comunităţilor locale 

poate fi realizată eficient doar prin abordarea unei politici locale coerente, de planificare 

strategică şi de promovare economică modernă, care să permită încadrarea comunei în 

actualele tendinţe de dezvoltare la nivel european şinaţionalşi să ducă în final la 

creştereacalităţiivieţii locuitorilor săi.  

Prima parte a acestui studiu reprezintă o evaluare a mediului extern şi al mediului 

intern al comunei Pecineaga cu scopul de a răspunde la întrebarea “Unde ne aflam?”  

Pornind de la principiul subsidiarităţii, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 

Pecineagapromovează cerinţele specifice ale dezvoltării zonei, în acord cu 

priorităţileşinecesităţile strategice ale dezvoltăriijudeţene/regionale şiîncorelaţie cu 

prevederile strategice pe plan naţional, respectiv exigenţele impuse de politicile și prioritățile 

Uniunii Europene. .  

În acest sens, s-au avut în vedere obiectivele majore pe termen mediu şi lung prevăzuteîn:  

 Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030 

 Planul NaţionalStrategic PAC post-2020 

 Strategia de Dezvoltare Inteligentă a  2 Sud-Est 2021-2027 

 Strategia de dezvoltare Economico-Socială a judeţuluiConstanţa2021-2027 

 Planul Național de Investitiții și Relansare Economică 

 Planul Național de Recuperare și Reziliență 

1. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE 
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Comuna Pecineaga este situată în partea de sud-est a judeţului, în PodisulCobadinla 43 

de km de municipiul Constanţa, respectiv la 19 km de municipiul Mangalia. Vecinii comunei 

sunt: 

-la est, satul Dulceşti, 

-la nord,satulMoşneni, 

-la sud-est,satul Vânători, 

-la vest, comuna Amzacea. 

Comuna include satele Pecineaga şi Vânători. 

Drumul judeţean acoperă aproximativ 1 km de-a lugullocalităţiPecineaga şiuneşte 

comunele 23 Augustşi Amzacea. Suprafaţa totală a comunei este de 8870 de ha, din care 170 

de ha intravilan si 8700 de ha extravilan. 

Scurt istoric 

Conditiile prielnice din zona au determinat existenta unor aşezăriumane încă din 

timpurile vechi pe teritoriul comunei Pecineaga. 

Descoperirile arheologice,între care menţionăm o pardoseală de cărămidă a unui 

edificiu roman datând din secolul al IV-lea e.n, precum şi a unor monede de epocă romană, 

iar pe teritoriul satului Vânători a unor urme de epocă elenistica, atestă continuitatea de 

locuire.  

Legendele din bătrâni spun că a existat pe teritoriul comunei şi o mânăstire greceasca. 

Numele turcesc al comunei era Gherenghic sau Gheringhic (însemnând “nu te apropia 

mireasă”) şi provine dintr-o legenda turcească. Cei mai vechi locuitori ai aşezarii erau turci şi 

tătari, localitatea fiind atestată în 1857 de prezenţa unor tătari crimeeni. În 1923, numele a fost 

schimbat în Pecineaga. 

În perioada 1933-1940, comuna s-a numit I.G.Duca, în onoarea politicianului român 

care a avut în zonă o moşie în satul Vânători. 

Locuitorii de etnie turcă preponderenţi la un moment dat au scăzut ca număr în timp, 

fiind înlocuiţi de mai multe valuri de colonizări cu populaţieromânească. Primii colonişti care 

au venit au fost mocanii (1882-1883) veniţidin Transilvania. Mocanii constituiau un izvor de 

venituri, fiind crescători de animale. Al doilea val de colonişti au fost plugariidin Brăila 

(1884).  

Din judeţul Brăila au venit în comuna Pecineaga 30 de familii primind 40-60 ha de 

pământ şi s-au aşezat în partea de apus a satului. Al treilea val decolonişti (1884) au venit din 

Râmnicul-Sărat. Ei au fost înpropietăriţi cu 25ha de pământ si s-au aşezat în mijlocul satului. 
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În 1904 a fost înproprietărită familia Mărgărit veteran de război, din Războiul de 

Independenţa a României de la 1877 şi a primit 8 ha de pământ. În 1936 au venit 100 de 

familii din Oltenia şi din judeţul Tulcea primind câte 9 ha. de pământ. Aceşticolonişti s-au 

aşezat în partea de răsărit a satului. În urma colonizării comunei se păstrază în memoria 

locuitorilor acesteia,prin înpărţirealocalitaţi în zone cum ar fi: Valea-Vrabia, 

ColoniştiiBăjinarişi Vechii. 

Primăria a luat fiinţă în anul 1926. 

Prima şcoală primară de patru ani a fost constituită în anul 1893. Ulterior, prin 

creşterea numărului de locuitori datorită unui puternic val de colonizare în anii 30 ai secolului 

trecut, a fost construit un al doilea local pentru şcoală cu două săli de clasă, în 1964 a fost data 

dată în 

folosinţă o nouă şcoală cu cinci săli de clasă, incluzîndşi trei laboratoare. În trecut, locuitori 

de etnie tătară din comună au avut şi o şcoala pe lângă geamie. În perioada anilor 1950 în 

şcoala tătară a funcţionatgrădiniţa. 

Reliefulcomunei are aspect tabular, puţin fragmentat, acoperit cu un strat subţire de 

loess. Terenul este slab ondulat, având o pantă pe direcţianord-sud. Cateva movile, situate la 

sud-est si nord- est: Bocioaga, Coman, Bounegru, Amzacea, iar cea mai înaltă Carachioi, aduc 

o varietate in peisaj. 

Pânza freatică se afla la aproximativ 20 de metri adâncime. 

Climaeste influeţată de prezenţa mării, astfel încât temperaturile sunt mai ridicate 

ajungând în lunile iulie şi august la o medie de 21 °C şi în timpul iernilor, de 1°Celsius. 

Toamna este lunga dar iernile îşi prelungesc uneori prezenţa până spre luna aprilie. Cu toate 

acestea, crivăţul de nord îşiface simţităprezenţa,astfel încât uneori temperaturile scad 

substanţial. 

Precipitaţiile nu sunt foarte bogate, fiind mai abundente în lunile iunie şiiulie. 

Vegetaţia este variată, cu elemente mediteraneene,dar şi cu influenţe ale Europei 

Centrale. Pot fi văzute pe aria comunei: vioreua de stepă, nalba, toscotul, rochita rândunicii, 

muştarul de câmp, pelinul. 

Caracteristica zonei este fauna de stepă: dintre rozătoare-popândăul de stepă, 

şoarecele, dihonii de stepă, iar dintre reptile: şopârla, guşterulvărgat, şarpele, broasca ţestoasă 

dobrogeană. Ca specii de păsări sunt de menţionat: potârnichea, ciocârlia, coţofana, 

rândunica, vrabia, graurul, iar ca insecte călugăriţa, lăcuste, cărăbuşi, fluturi etc. 

Componenta etnică a comunei Pecineaga 
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Români (92.34%) 

Turci (2.1%) 

Tătari (1.41%) 

Necunoscută (3.6%) 

Altă etnie (0.53%) 

Componenta confesională a comunei Pecineaga 

Ortodocsi (89.74%) 

Romano-catolici (1.06%) 

Adventisti de ziua a saptea (1.34%) 

Musulmani (3.85%) 

Necunoscută (3.6%) 

Altă religie (0.37%) 

Conform recensământului efectuat în 2011, populatia comunei Pecineaga se ridică la 

3.189 de locuitori, în crestere fată de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

3.063 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (92,35%). Principalele minorităti sunt 

cele de turci (2,1%) si tătari (1,41%). Pentru 3,61% din populatie, apartenenta etnică nu este 

cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (89,75%), 

dar există si minoritătide musulmani (3,86%), adventisti de ziua a saptea (1,35%) si romano-

catolici (1,07%). Pentru 3,61% din populatie, nu este cunoscută apartenenta confesională. 

Turism 

Deși aproape de zona turistică a litoralului Mării Negre, activitatea de turism este ca şi 

inexistentă, spaţiile de cazare în număr mic fiind asigurate de persoane fizice. Pentru perioada 

următoare, Consiliul Local își propune să pună la dispoziție spațiiși terenuri pentru înființarea 

de activităţi de agroturism local. 

Pe raza comunei se găseşte ca obiectiv turistic Biserica din anul 1907 şi sedoreşte 

construirea unui Muzeu al Satului. 

Mediu 

Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect neplăcut comunei, la 

aceastaadăugându-se toxicitatea unora dintre materialele aruncate. Intervenţiaomului are 

efecte negative prin faptul că se accelereaza procesul de eroziune, surpări, prăbuşiri, prin 

defrişareavegetaţieisubarboricoleşierbacee, cât şi prin săpăturile făcute pentru a folosi 

material în construcţii. 

Cultura 
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Locuitorii comunei beneficiază de existenţa a două cămine culturale şi a unei 

biblioteci cu un fond de 6200 de volume. Unul din căminele culturale a fost construit în anul 

1955 şi este unul dintre cele mai vechi din ţară, biblioteca fiind înfinţată în acelaşi an. 

Servicii medicale 

Pentru asigurarea serviciilor medicale comuna Pecineaga dispune de următoarea 

infrastructură: 

 Farmacie umană - 1 

 Cabinet individuale- 3 

 Medici - 3 

 Asistenţi medicali - 3 

 Farmacişti - 2 

 Dispensar veterinar - 1 

 Medic veterinar - 1 

 Tehnician veterinar-1 

Culte 

In comuna Pecineaga există 4 biserici din care: 2 ortodoxe, o geamie 

pentrucredincioşii musulmani şi una adventistă. Locuitorii comunei au următoarele etnii: 

ortodocsi, catolici, musulmani, adventiști de ziua a 7. 

Transport 

Principalele căi de acces în comună sunt E 87 şi DJ 397. 

Oraşe importante apropiate sunt: 

• Mangalia la o distanţă de 20 km - DJ3; 

• Constanţa la o distanţă de 43km; 

Distanţa din centrul comunei până la: 

♦ Benzinărie Mangalia - 20 km; 

♦ Aeroport Constanţa - 43 km; 

♦ Gară Mangalia - 20 km; 

♦ Port Mangalia - 20 km 

♦ Drum european E 87. 

Infrastructura de învăţământ: 

Gradinita 2 Sat Pecineaga, sat Vanatori 

Scoala generala 4 Sat Pecineaga, sat Vanatori 
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Laboratoare scolare 3 Informatica, Bio-chimie si 

Fizica 

Numar cadre didactice 30  

 

Silvicultura 

Pe raza comunei Pecineaga pădurile şivegetaţiileforestire ocupă doar 2 ha. 

Consiliul Local are ca prioritate împădurirea unui teren agricol de 50 ha. 

Sectorul viticol se întinde pe o suprafaţă de 167 ha din care: 

- 15 ha viţă hibridă; 

- 152 ha viţă de vie nobilă. 

Legumicultura se întinde pe o suprafață de cca100 ha. 

 

 

CAPITOLUL II 

ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT, este un instrument de  analiză atât a mediului intern cât şi a celui 

extern în care acţionează o organizaţie sau în care se plasează o localitate/regiune/ţară. 

Denumirea reprezintă un acronim provenit din limba engleză, însemnând: Strenghts (puncte 

tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi) şiThreats (ameninţări). 

Efectuarea analizei SWOT asupra comunei PECINEAGA a permis identificarea 

factorilor relevanţi, iar rezultatele nu s-au rezumat numai la menţionarea factorilor care 

descriu situaţia economică şi socială curentă şicondiţiile de potenţial ale localităţii, ci şi la 

identificarea celor mai importante direcţii strategice şipriorităţi care să conducă la dezvoltarea 

economică şi coeziunea socială a localităţii în perioada 2021-2027. 

La baza elaborării analizei SWOTau stat pe de o parte datele şianalizele prezentate în 

strategiile şi planurile naţionale, regionale şijudeţene prezentate în capitolele anterioare, iar pe 

de altă parte,informaţiile culese la faţa locului, furnizate de reprezentanţi ai diferitelor direcții 

din cadrul Primăriei, instituțiile subordonate acesteia dar și ai mediului economico-social 

local.  

Acest lucru a permis identificarea unor concluzii importante legate de direcţiile 

strategice care trebuie luate în considerare în vederea unei mai bune exploatări a potenţialului 

economic, social şi de mediu al localităţii. 
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PUNCTE TARI 

 Spațiu geografic compact; 

 Apropierea față de orașul Constanța și 

zona turistică a litoralului Mării Negre; 

 Poziționarea la intersecția unor căi de 

transport importante – drum European, 

drum național, drumuri județene, cale 

ferată, port; 

 Cariere de materiale de construcții; 

 Existenţa unor tradiţiişi obiceiuri 

specifice zonei datorate diversității 

etnice. 

 Înfiinţareaşi dotarea corespunzatoare a 
centrelor medicale; 

 Ponderea populației cu nevoi de asistare 

este mică;  

 Potenţial existent pentru obţinerea de 

produse ecologice; 

 Tradiţii locale în cultivarea plantelor 

şicreşterea animalelor; 

 Potențial turistic existent chiar dacă 

neexploatat; 

 Infrastructură școlară, sanitară și de 

cultură bine reprezentată în comună;  

 Forță de muncă disponibilă pe mai multe 

categorii; 

 Existența întreprinzătorilor privați în 

agricultură și zootehnie; 

 Rata infracționalității redusă.  

 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa sau deficiența infrastructurii de 

bază; 

 Drumurile comunale au o stare precară, 

nu sunt astfaltate corespunzător; 

 Rețele de canalizare și stații de epurare 

nefinalizate; 

 Sistem de irigații deteriorat și 

nefuncțional; 

 Insuficienţa locurilor de cazare; 

 Lipsa bazelor sportive și de agrement; 

 Lipsa spațiilor verzi (parcuri și grădini 

publice) 

 -Pregătire profesională de slabă calitate 

în domeniile agro-industriale, și a 

serviciilor;  

 Lipsa resurselor financiare la nivel local 

pentru sprijinirea şi/sau promovarea 

unor investițiipublice și pentru atragerea 

investițiilor private;  

 Infrastructura zootehnică îmbătrânită și 

slab populată;  

 Inexistențaunor investiții private majore 

care să atragă forța de muncă 

 -Diversificarea slabă a activităților 

economice, dependența față de 

agricultură și zootehnie; 

 Lipsa centrelor de colectare, procesare 

și valorificare a produselor agricole 

obținute pe raza comunei;  

 Cunoștințe insuficiente legate de 

elaborarea şi administrarea proiectelor 



COMUNA PECINEAGA – JUDEŢUL CONSTANŢA 
     STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE  DURABILĂ 2021 – 2027 

 

finanţate din Fondurile Structurale 

pentru proiecte de infrastructură şi 

mediu; 

 -Mentalitatea de indiferenţafaţă de 

protecţia mediului; 

 Lipsa infrastructurii de sprijinire a 

afacerilor;  

 Lipsa amenajărilor pentru gestionarea 

gunoiului de grajd care favorizează 

emisiile crescute de amoniac; 

 Lipsa asociațiilor de producători și altor 

grupuri care să poată valorifica mai bine 

producția obținută; 

 Organizațiineguvernamentale 

inexistente 
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OPORTUNITĂȚI 

 Existența în apropiere, a șoselei de 

centură a Constanței și a autostrăzii 

București-Constanța; 

 Dezvoltarea fermelor zootehnice și mixte 

prin adaptarea la standardele de mediu 

privind gestionarea gunoiului de grajd; 

 Investițiile în infrastructura de bază și 

servicii care vor crește atractivitatea 

zonei; 

 Realizarea/extinderea/finalizarea rețelei 

de alimentare cu gaze naturale/ apă/ 

canalizare și a stațiilor de epurare; 

 Utilizarea resurselor locale într-un mod 

durabil și echilibrat prin investiții pentru 

protejarea, prin întreținerea, restaurarea și 

modernizarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural și natural de interes local și prin 

conservarea tradițiilor și obiceiurilor; 

 Creșterea atractivității zonelor rurale, atât 

pentru populația rurală cât și pentru 

turişti prin acțiuni inovative de punere în 

valoare a patrimoniului local; 

 Sporirea programelor educaționale 

privind protecția mediului și implicarea 

populației în acest demers; 

 Încurajarea agenților economici de a 

investi în echipamente și tehnologii 

nepoluante și de a apela la surse de 

energie necovenționale (energie eoliană, 

energie solară, etc); 

 

 Investiții pentru reducerea emisiilor de 

AMENINȚĂRI 

 Reacție nefavorabilă la sistemul de 
norme sanitare impuse; 

 Natalitatea scăzută, migrația și 
îmbătrânirea populației 

 Poluarea și distrugerea ariilor naturale 

învecinate prin folosirea intensivă a 

fertilizatoarelor, pesticidelor și 

ierbicidelor; 

 Potențiale amenzi de la Garda de Mediu 

pentru lipsa infrastructurii de gestionare 

a gunoiului de grajd; 

 Alterarea și pierderea moștenirii 

culturale și a tradițiilor rurale; 

 Resurse limitate pentru finanțarea 

obiectivelor de investiții; 

 Acces îngreunat în teritoriu din cauza 

infrastructurii rutiere precare – drumuri 

comunale critice; 

 Reducerea gradului de confort prin 

stagnarea extinderii infrastructurii de 

apă curentă, canalizare în teritoriu din 

cauza alocării fondurilor 

guvernamentale pe criterii politice. 

 Reacţia redusă a mediului local la 

schimbările şi provocările 

actuale,conducând la 

scâdereacompetitivităţii teritoriului 

comunei în favoarea altor teritorii 

considerate mai interesante de către 

turistişi posibilii investitori; 

 Stagnarea nivelului de dezvoltare 

economică și a nivelului de trai datorită 

lipsei infrastructurii de sprijinire a 
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gaze cu efect de seră și de amoniac din 

agricultură, cu ajutorul fondurilor 

europene; 

 Păstrarea și promovarea identității locale. 

 Dezvoltarea potențialului turistic al zonei 

prin investiții în spații de cazare și 

diversificarea structurii activităților 

economice;  

 Existența fondurilor europene prin 

Programul Național pentru Dezvoltare 

Rurală și prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență 

afacerilor;  

 

 

 Analiza SWOT a  localității permite formularea unor opțiuni strategice, pe  baza 

cărora vor fi fundamentate ulterior obiectivul general, direcțiile strategice și domeniile de 

intervenție ale comunității.  

 Cele patru opțiuni strategice pe care le are la dispoziție Primăria sunt: 

- Alternativa SO – intervenții menite să consolideze punctele tari pentru a valorifica 

oportunitățile 

- Alternativa ST - intervenții menite să consolideze punctele tari pentru a elimina 

amenințările 

- Alternativa WO - intervenții menite să îmbunătățească punctele slabe pentru a 

valorifica oportunitățile 

- Alternativa WT - intervenții menite să îmbunătățească punctele slabe pentru a 

elimina amenințările 
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Analizând contextul actual și tendințele care se prefigurează în exercițiul financiar 

2021-2027, Primăria a hotărât să acționeze simultan pe cele două alternative pozitive, SO și 

WO, consolidând punctele tari ale localității și corectând punctele slabe, pentru a beneficia de 

oportunitățile oferite.  
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CAPITOLUL III 

VIZIUNEA STRATEGICĂ ȘI DIRECȚIILE DE 

DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PECINEAGA ÎN PERIOADA 

2021-2027 

O caracteristică comună a comunităților prospere este trecerea de la controlul ierarhic 

la participarea democratică, prin implicarea tuturor factorilor interesaţiîn elaborarea unor 

direcţii de acţiune care să ducă în final la creştereabunăstăriiîntregii zone.  

Scopul elaborării acestei Strategii Integrate de Dezvoltare Durabilă a comunei 

Pecineaga este acela de apune la dispoziţia tuturor factorilor interesaţiîn progresul comunei 

Pecineaga şi a zonelor limitrofe, o gândire unitară cu privire la căile necesare a fi de urmat, 

creând premisele apariţiei unui efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltări 

armonioase şi durabile.  

Acest document serveşte drept ghid pentru următorii 7 ani administraţiei publice 

locale în vederea corelăriiacţiunilor la nivel local în toate sectoarele care pot şi trebuie să 

contribuie la progresul întregiicomunităţi.  

Strategia constituie un tot unitar, echilibrat, măsurile dintr-un domeniu influenţând 

evident şi alte domenii şiîmpletindu-seîn mod armonios, iar efectele lor fiind congruente şi 

complementare. Trebuie de asemenea avut în vedere faptul că dezvoltarea economică a zonei 

nu poate fi un scop în sine ci ea trebuie să ducă la îmbunătăţirea nivelului de trai al 

locuitorilor, pentru a asigura acestora o viaţă mai bogată înconţinutşi mai armonioasă. Scopul 

major al prezentei Strategii Integrate de Dezvoltare Durabilă a comnunei Pecineagaeste 

asigurarea prosperităţiişi a calităţiivieţii locuitorilor.  

Obiectivul general al strategiei, pentru perioada 2021-2027 este: “Dezvoltarea 

economico-socială durabilă a comunei Pecineaga, prin abordarea integrată a aspectelor 

economice, sociale și de mediu care vor contribui la valorificarea avantajului 

competititv, în scopul creșterii prosperității și calității vieții locuitorilor săi”  

Acest obiectiv general reprezintă exprimarea sintetică a principalelor scopuri ale 

acţiunilor necesare înurmătorii 7 ani. În vederea realizării acestui deziderat au fost acceptate 

patru Direcţii Strategice de Dezvoltare :  
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1. Îmbunătățirea infrastructurii edilitare de bază  

2. Crearea unui mediu de afaceri transparent și solid 

3. Creșterea coeziunii economico-sociale și dezvoltarea unui mediu multicultural 

4. Transformarea mediului înconjurător într-un habitat prietenos și atractiv pentru 

locuitori 

Acestea reprezintă căile prin care vor fi realizate scopurile dezvoltăriicomunității, 

obiectivul general al strategiei. În urma analizei efectuate s-au stabilit șase Domenii 

Prioritare de Acţiuneîn care factorii locali să intervină prin măsuri active pentru a crea 

sinergia necesară realizăriidezvoltării:  

- Infrastructură locală și utilități  

- Dezvoltare economică 

- Mediu și dezvoltare sustenabilă 

- Cultură, educație, capital uman 

- Sănătate şiasistenţă socială 

- Administraţie locală 

 

Pentru fiecare domeniu de dezvoltare au fost stabilite obiective specifice care urmează 

a fi atinse prin implementarea de proiecte, fructificând la maximum oportunităţile de finanţare 

disponibile, atât europene cât şinaţionale. Aceste obiective specifice, au fost stabilite 

plecându-se de la nevoile identificate în cadrul analizei de potențial, dar și ținându-se seama 

de prioritățile din documentele programatice ale Uniunii Europene, Guvernului României și 

Consiliului Județean Constanța.  

Fiecare obiectiv specific reprezintă modalități de atingere a obiectivului geenral și ele 

sunt operațiomalizate cu ajutorul intervențiilor/proiectelor din cadrul fiecărui domeniu,  

Detalierea obiectivelor şi a modului de atingere a lor se regăseşte mai jos. 

 

 

 

 

Domeniul de dezvoltare „Infrastructură locală şiutilităţi” 

Obiectivele specifice: 

❖Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri rutiere și a traseelor pietonale din comună; 
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❖Crearea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale pentru gospodăriile și agenții 

economici; 

❖Extinderea infrastructurii de apă uzată; 

❖Îmbunătăţireareţelei electrice din comună. 

 

Tipurile de intervenții care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 

 Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri,  prin asfaltarea străzilor comunale pietruite 

și de pământ din Pecineaga și Vânători; 

 Extinderea rețelei de drumuri prin realizarea drumului între sat Vânători și bifurcație 

Neptun.  

 Introducerea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale în Pecineaga și Vânători;  

 Extinderea reţelei de apă potabilă la Grup fermă IAS Pecineaga și a rețelei de 

canalizare menajeră, în satul Vânători;  

 Modernizarea și extinderea reţelei electrice in comuna PECINEAGA; 

 Creştereacapacităţii de atragere fonduri nerambursabile. 

 

În condiţiile în care veniturile proprii ale comunităţii sunt insuficiente, intervențiile 

menţionate mai sus, cu rol deosebit de important pentru asigurarea creşterii dezvoltării 

economice a localităţiişiîmbunătăţiriicondiţiilor de viaţă a locuitorilor, vor putea fi realizate 

cu fonduri atrase din programele de finanțare ale Uniunii Europene și cu fonduri de la 

Guvernul României.  

Implementarea acestora va avea ca efecte: 

      -creştereacalităţiivieţii locuitorilor, în termeni de confort, igienă şisiguranţă în folosirea 

infrastructurii de transport, apă şi apă uzată, energie electrică, respectiv a celei de gaze 

naturale; 

-reducerea costurilor cu reparaţiişi combustibili datorate stăriicarosabilului din 

comună; 

-reducerea poluării aerului datorată folosirii combustibililor solizi;  
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Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de intervenții sunt: 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Regional, bugetul de stat, 

bugetul local 

 

Domeniul de dezvoltare „Dezvoltare economică 

Obiectivele specifice: 

❖ Stimularea realizării de investiții în zonă prin crearea infrastructurii de sprijinire a 

afacerilor;  

❖Diversificarea activităților economice  (producție și prestări servicii) desfășurate pe 

teritoriul comunei și crearea de noi locuri de muncă; 

❖Stimularea asocierii agenților economici în vederea oferirii de servicii mai 

complexe;  

❖ Dezvoltarea standardelor de calitate și a agriculturii ecologice la nivelul comunei; 

❖Dezvoltarea capacităților de colectare, procesare și valorificare  a produselor 

agricole;  

❖Creşterea gradului de irigare a culturilor agricole;  

 

Tipurile de intervenții care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 

 Înființare parc industrial în intravilanul comunei 

 Înființare pacuri de producție a  energiei fotovoltaice și a energiei eoliene 

 Reabilitarea  sistemelor de irigaţii din comună, prin refacerea și decolmatarea 

canalului de apă pentru irigat; 

 Sprijinirea asocierii fermierilor în cooperative sau asociații de profil;  

 Sprijinirea modernizării fermelor agricole și zootehnice;  

 Sprijinirea creării de capacități de colectare și procesare a produselor agricole;  

 Înființare piață agro-alimentară și de pește pentru sprijinirea comercializării 

produselor agricole 

 Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familialecu caracter 

comercial prin pregătirea de proiecte finanţabile prinPNDR 2021-2027 

 Înfiinţarea de microîntreprinderi ce desfăşoarăactivităţinonagricole, în special în 

domeniul producției, serviciilor și agroturismului;  
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 Sprijinirea creării unei ferme piscicole;  

 Oferirea de programe de formare în domeniul antreprenoriatului și a gestionării 

afacerilor pentru fermieri și alte categorii de tineri. 

 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

- creştereaproductivităţii agriculturii, 

- scăderea ponderii populației ocupate în agricultura de subzistență;  

- diversificarea structurii econokice a comunei 

- creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei; 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- creșterea incasărilor la bugetul local; 

- creştereaimportanţeiactivităţilor non-agricole și dezvoltarea mediului de afaceri); 

- creșterea vizibilității comunei pe plan național;  

- practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de mediu adecvate. 

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR 2021-

2027, Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, Programul Operațional Regional Sud-Est, 

bugetul de stat, bugetul local, contribuţie privată. 

 

Direcţia de dezvoltare Mediu și dezvoltare sustenabilă 

Obiectivele specifice: 

❖ Creșterea calității aerului și protejarea apei și a solului pe teritoriul comunei; 

❖ Creșterea nivelului de igienă publică și curățenie; 

❖Dezvoltarea economico-socială durabilă a comunei și crearea unui mediu ambiant 

plăcut 

❖Dezvoltarea facilităților de cultură, agrement și petrecere activă  a timpului liber  

 

Tipurile de intervenții care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 

 Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi depozitarea lor 

conformcerinţelor legislative; 

 Crearea unei platforme de depozitare și valorificare a deșeurilor compostabile;  
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 Modernizarea  cimitirelor existente și construirea unei capele mortuare;  

 Finalizarea bisericii din satul Vânători;  

 Înființarea de perdele forestiere pe suprafețe de teren ale Primăriei sau ale 

persoanelor/agenți economici privați;  

 Reabilitarea parcului din Pecineaga și înființarea unui parc în satul Vânători, 

inclusiv dotarea lui cu puncte de acces WI FI; 

 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

- Reducerea poluării; 

- Conformarea cu standardele de gestiunea deșeurilor și protecția mediului existente la 

nivel național și internațional; 

- Creșterea calității vieții locuitorilor din comuna Pecineaga.  

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR 2021-

2027, Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, Programul Operațional Regional Sud-Est, 

bugetul de stat, bugetul local, contribuţie privată. 

 

Direcţia de dezvoltare „Cultură, educație, capital uman” 

Obiectivele specifice: 

❖ Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ la standarde europene; 

❖ Dezvoltarea infrastructurii culturale la standarde europene; 

❖ Dezvoltarea infrastructuri sportive, de agrement şi recreere; 

❖Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru moştenirea culturală, păstrarea 

tradițiilor și obiceiurilor multietnice locale; 

❖Creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă din comună. 

  

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective 

sunt următoarele: 

 Modernizare cămin cultural și crearea unei biblioteci (inclusiv cu mijloace 

virtuale) 

 Înființarea unui muzeu al satului care să prezinte tradițiile și obiceiurile locale;  
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 Organizarea festivalului „Ziua Comunei” și sprijinirea ansamblului folcloric 

„Tradiții Dobrogene”  și a altor manifestări culturale interetnice;  

 Construire bază sportivă și de agrement (sală de sport și parc de agrement); 

 Dotarea școlilor cu mijloace electronice de predare/învățare; 

 Eficientizarea energetică a școlilor si achiziția a două microbuze școlare pentru 

accesul elevilor din satul Vânători la unitățile școlare; 

 Susținerea performanțelor sportive și asigurarea burselor de studii; 

 Finalizarea bisericii din satul Vânători și susținerea cultelor religioase; 

 Facilitarea accesului la programe de formare și perfecționare continuă a adulților, 

prin crearea de parteneriate pentru accesarea proiectelor de resurse umane;  

 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

- existenţa unor condiţii optime pentru procesul de educaţieşi instruire a tinerilor din 

comună; 

- asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea de activităţi culturale; 

- asigurarea standardelor minimale de recreere şi agrement pentru populaţia comunei, 

în special a tinerilor; 

- consolidarea unui „portofoliu” de obiceiuri şitradiţii ale comunei, care să fie 

transmise mai departe generaţiilor tinere. 

- Creşterea nivelului de calificare al populaţiei din comună și adaptarea continuă la 

solicitările venite dinspre angajatorii din județ.  

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: 

PNDR, Programul Operaţional Regional, Programul OperaţionalEducație și Ocupare, 

bugetul de stat (Fondul de Mediu, Administraţia Fondului Cultural Naţional), bugetul local. 

 

Direcţia de dezvoltare „Sănătate şiasistenţă socială” 

Obiectivele specifice: 

❖Modernizarea și extinderea infrastructurii sanitare; 

❖Dezvoltarea infrastructurii sociale; 

❖Eficientizarea procesului de oferire a asistenței sociale;  
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Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective 

sunt următoarele: 

-Înființarea unui centru de îngrijire și asistență socială cu cazare pentru bătrâni; 

- Construirea unui dispensar uman multifuncțional, care să aducă împreună cabinetele 

medicale existente;  

-Asigurarea sprijinului pentru înfiinţarea unui ONG care să activeze în domeniul social, prin 

acţiuni de informare a celor interesaţi de a pune bazele ONG-ului;  

- sprijinirea tinerilor până în 35 de ani, care își întemeiază o familie, prin oferirea de loturi 

gratuite pentru construcția unei locuințe.  

 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

- Îmbunătățireacondiţiilor de viaţă pentru persoanele cu nevoi speciale și nevoi de asistență 

socială; 

- Dinamizarea sectorului social prin înfiinţarea unui ONG care să se implice în respectarea 

standardelor în domeniu, în pregătirea şiimplementarea de proiecte. 

- sprijinirea familiilor și a natalității la nivel de comună.  

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR, Programul 

Operațional Incluziune și Demnitate Socială, POR SE, bugetul local. 

 

Direcţia de dezvoltare „Administraţie publică” 

Obiectiv specific: 

❖Modernizarea și digitalizarea serviciilor publice 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 

• înfiinţarea serviciilor publice, prevăzute de legislaţianaţională, cum ar fi Serviciul de 

voluntari pentru situaţii de urgenţăşi dotareacorespunzătoare a acestuia; 

• studii, consultanţăşi instruire pentru îmbunătăţirea managementului serviciilor publice;  

• Digitalizarea funcțiunilor și serviciilor administrației publice locale (ex. SPIT, circuitul 

documentelor în Primărie, informarea cetățenilor, arhivă electronică, etc); 
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• Construire sediu Primărie, corp B 

 

 

 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

 - eficientizarea și creșterea transparenței administrației publice locale, prin 

debirocratizare; 

            - scăderea costurilor de funcționare a Primăriei;  

 - creșterea confortului cetățenilor și agenților economici în raport cu administrația 

publică locală;  

 - informarea mai bună a cetățenilor; 

           - condiții de muncă mai bune pentru angajații Primăriei.  

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: Programul 

Operațional Creștere Inteligenta, Digitalizare și Instrumente Financiare, Programul 

Operațional Regional, bugetul de stat, bugetul local. 
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CAPITOLUL IV 

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 2021-2027 – LISTA PROIECTELOR IDENTIFICATE 

 

Dezvoltarea sau regenerarea unei așezări rurale este determinatăsemnificativ de 

schimbările care se produc in structura economieilocale, in structura populației și in 

cultura comunitara. Pe de altăparte, dezvoltarea comunitatii este substantialinfluentata 

deaplicarea unui management adecvat si axat pe trei tinte principale :dezvoltarea 

infrastructurii și accesului la infrastructura de bază, dezvoltarea economică sustenabilă si 

asigurarea și creșterea calității vieții cetățenilor localității. Totodată ,dezvoltarea 

comunității trebuie sa tina cont de caracterul limitat alresurselor( de capital uman, natural 

si financiar) ce impiedica o autoritate publica sa gestioneze toate problemele comunitatii, 

precum si de alocarea echilibrata a acestora. 

Autoritatea publica trebuie sa evalueze permanent oportunitatea realizarii unei 

investitii, nu numai in raport cu resursele sale financiareprezente, dar si cu cele viitoare , 

precum si cu optiunilepopulatiei,astfel incat aceasta autoritate sa incurajeze 

responsabilitateacomunitara si individuala, precum si parteneriatul in realizarea 

unuiproiect de dezvoltare locala. 

Plecând de la obiectivul general și direcțiile strategice de intervenție, și ținănd 

seama de obiectivele specifice definite în cadrul fiecărei direcții de dezvoltare, 

administrația locală  PECINEAGA iși asumă responsabilitatea față de creșterea 

calității vieții locuitorilor comunei, integrarea persoanele defavorizate si populației 

minoritare, precum și pentru crearea unui climat care să favorizeze dezvoltarea 

economico-socială, respectând standardele de protecția mediului. . Realizarea 

conceptului strategic de dezvoltare se întemeiază peaplicarea unui management care 

săconduca la dezvoltare si/sauregenerare locală; astfel, politicile, planificarea strategica, 

precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor 

principii: 
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-Dezvoltarea durabilă , astfel incat pe termen lung sa se producaschimbari majore de 

cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarearesurselor de catrepopulatie si operatori 

economici; 

• Intărireacapacitatiiinstitutionale: prin management eficient, digitalizarea 

serviciilor publice in raport cu cerințele actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, 

precum si cunevoile si cerintelecomunitătii; 

• Realizarea programelor si proiectelor, acolo unde este posibil, prin parteneriat 

public- privat; 

• Integrarea politiciloratat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan 

intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vederecorelarea si integrarea politicilor de 

dezvoltare a comunei cu politicilede dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face 

parte; 

• Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 

materiale , financiare si umane, precum siintegrarea fluxurilor de resurse energetice si 

materiale intr-un ciclunatural; 

• Complementaritatea intervențiilor, realizarea acelor programe si proiecte pe care 

sectorul privat nu lepoate finanta; 

• Utlizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tintasustenabilitatii,respectiv 

emiterea de reglementari si functionareautilitatilor publicein sistem de piata, evaluarea 

investitiilordupa criterii de mediu, luareain considerare a problemelor de mediu la 

intocmirea bugetului local; 

• Fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de 

dezvoltare in baza planului de urbanism general, cainstrument de planificare spatiala; 

• Analiza capacitatii tehnice de executie; 

• Evaluarea eficientei resurselor financiare si umane; 

• Evaluarea viabilitatii financiarea unui program sau proiect prin prisma veniturilor 

fiscale obtinute; 

• Identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia; corespondenta 

intre lansarea unui program sau proiect si nevoilecomunitatii; 

• Evaluarea nevoilor familiilor saracesi a capacitatiiprimariei de a asigura accesul 

acestora la locuri de munca, servicii publice de baza,venit minim; 
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• Asigurarea publicitatiiinformatiilor cu impact in investitii (informatiitopografice, 

informatii statistice, regulamentul de urbanism, planul deurbanism general si planurile de 

urbanism zonal). 

• Planificarea integrată a zonei intravilane, astfel încât să cuprindă clădiri de locuit , 

clădiri cu destinatie comerciala,scoli si gradinite ,infrastructura edilitara necesara pentru 

nevoilezilnice ale rezidentilor; 

• Designul ergonomic al spațiilor publice,care săîncurajeze prezența rezidenților și 

utilizarea lor în siguranță 

 

1. Infrastructura locală și utilități 

Nr 

crt 

Obiective specifice Finantare Titlul proiectului 

1 ❖Îmbunătăţirea infrastructurii de 

drumuri rutiere și a traseelor 

pietonale din comună; 

Programul 

Naţional de 

Dezvoltare 

Rurală, 

Programul 

Operaţional 

Regional, bugetul 

de stat, bugetul 

local 

 Îmbunătățirea 

infrastructurii de 

drumuri,  prin 

asfaltarea străzilor 

comunale pietruite și 

de pământ din 

Pecineaga și Vânători; 

 Extinderea rețelei 

de drumuri prin 

realizarea drumului 

între sat Vânători și 

bifurcație Neptun. 

 Modernizarea 

intersectiilor 

comunei Pecineaga 

 Modernizarea 

trotuarelor șia căilor 

de acces pietonale 

din comună 
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 ❖ Crearea infrastructurii de 

alimentare cu gaze naturale pentru 

gospodăriile și agenții economici; 

Programul 

Naţional de 

Dezvoltare 

Rurală, 

Programul 

Operaţional 

Regional, bugetul 

de stat, bugetul 

local 

 Introducerea 

infrastructurii de 

alimentare cu gaze 

naturale în 

Pecineaga și 

Vânători; 

 ❖ Extinderea infrastructurii de  apă 

uzată; 

Programul 

Naţional de 

Dezvoltare 

Rurală, 

Programul 

Operaţional 

Regional, bugetul 

de stat, bugetul 

local 

 Extinderea reţelei 

de apă potabilă la 

Grup fermă IAS 

Pecineaga și a 

rețelei de canalizare 

menajeră, în satul 

Vânători; 

 Delimitarea 

perimetrului de 

protectie a puturilor 

de captare a apei 

potabile si 

urmarirea sistematic 

a evolutiei 

cantitative si 

calitative a apei din 

comuna 

PECINEAGA 

 ❖Îmbunătăţireareţelei electrice din 

comună. 

Programul 

Naţional de 

Dezvoltare 

Rurală, 

Programul 

 Modernizarea și 

extinderea reţelei 

electrice in comuna 

PECINEAGA; 
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Operaţional 

Regional, bugetul 

de stat, bugetul 

local 

 

 

 

 

2. Dezvoltare economică 

Nr 

crt 

Obiective specifice Finantare Titlul proiectului 

1. ❖ Stimularea realizării de investiții 

în zonă prin crearea infrastructurii 

de sprijinire a afacerilor;  

PNDR 2021-

2027, Programul 

Operațional 

Dezvoltare 

Durabilă, 

Programul 

Operațional 

Regional Sud-

Est, bugetul de 

stat, bugetul 

local, contribuţie 

privată. 

 

 Înființare parc industrial în 

intravilanul comunei 

 Stimularea transformării 

gospodăriilor ţărăneşti în 

ferme familiale cu caracter 

comercial prin pregătirea 

de proiecte finanţabile prin 

PNDR 2021-2027 

 Oferirea de programe de 

formare în domeniul 

antreprenoriatului și a 

gestionării afacerilor pentru 

fermieri și alte categorii de 

tineri. 

2. ❖ Diversificarea activităților 

economice  (producție și prestări 

servicii) desfășurate pe teritoriul 

comunei și crearea de noi locuri de 

muncă; 

PNDR 2021-

2027, Programul 

Operațional 

Dezvoltare 

Durabilă, 

Programul 

 Înființare pacuri de 

producție a  energiei 

fotovoltaice și a energiei 

eoliene 

 Sprijinirea creării unei 

ferme piscicole; 
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Operațional 

Regional Sud-

Est, bugetul de 

stat, bugetul 

local, contribuţie 

privată. 

 

 Înfiinţarea de 

microîntreprinderi ce 

desfăşoarăactivităţinonagri

cole, în special în domeniul 

producției, serviciilor și 

agroturismului; 

3. ❖ Stimularea asocierii agenților 

economici în vederea oferirii de 

servicii mai complexe;  

PNDR 2021-

2027, Programul 

Operațional 

Dezvoltare 

Durabilă, 

Programul 

Operațional 

Regional Sud-

Est, bugetul de 

stat, bugetul 

local, contribuţie 

privată. 

 

 Sprijinirea asocierii 

fermierilor în cooperative 

sau asociații de profil; 

 Înființarea unei cooperative 

de credit care să susțină 

activitatea asociațiilor de 

fermieri 

 Organizarea unui birou de 

consiliere și sprijin pentru 

fermierii care doresc să se 

asocieze în cadrul unor 

cooperative de producție 

sau desfacere 

4. ❖ Dezvoltarea standardelor de 

calitate și a agriculturii ecologice la 

nivelul comunei; 

PNDR 2021-

2027, Programul 

Operațional 

Dezvoltare 

Durabilă, 

Programul 

Operațional 

 Sprijinirea modernizării 

fermelor agricole și 

zootehnice;  

 Informarea si stimularea 

implementarii sistemelor de 

calitate ISO, HCCP, pentru 

produse si servicii 
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Regional Sud-

Est, bugetul de 

stat, bugetul 

local, contribuţie 

privată. 

 

 

 Organizarea de cursuri de 

instruire pentru fermieri, 

pentru introducerea 

metodeloe și tehnologiilor 

eco în cadrul fermelor 

proprii 

 Evaluarea complexa a 

suprafetelor agricole( 

fertilitate, nivelul 

poluarii,caracteristicile 

ecologice, etc 

 Sprijin in dezvoltarea, 

protejarea si valorificarea 

produselor locale (local 

branding) 

5. ❖ Dezvoltarea capacităților de 

colectare, procesare și valorificare  

a produselor agricole;  

PNDR 2021-

2027, Programul 

Operațional 

Dezvoltare 

Durabilă, 

Programul 

Operațional 

Regional Sud-

Est, bugetul de 

stat, bugetul 

local, contribuţie 

privată. 

 

 Sprijinirea creării de 

capacități de colectare și 

procesare a produselor 

agricole; 

 Înființare piață agro-

alimentară și de pește 

pentru sprijinirea 

comercializării produselor 

agricole 

6. ❖Creşterea gradului de irigare a 

culturilor agricole;  

PNDR 2021-

2027, Programul 

Operațional 

 Reabilitarea  sistemelor de 

irigaţii din comună, prin 

refacerea și decolmatarea 
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Dezvoltare 

Durabilă, 

Programul 

Operațional 

Regional Sud-

Est, bugetul de 

stat, bugetul 

local, contribuţie 

privată. 

 

canalului de apă pentru 

irigat; 

  

 

 

3. Mediu și dezvoltare sustenabilă 

Nr 

crt 

Obiective specifice Finantare Titlul proiectului 

1 ❖ Creșterea calității aerului și 

protejarea apei și a solului pe teritoriul 

comunei; 

PNDR 2021-

2027, Programul 

Operațional 

Dezvoltare 

Durabilă, 

Programul 

Operațional 

Regional Sud-

Est, bugetul de 

stat, bugetul 

local, contribuţie 

privată. 

 

 Colectarea selectivă a 

deşeurilor menajere şi 

industriale şi 

depozitarea lor 

conform cerinţelor 

legislative; 

 Înființarea de perdele 

forestiere pe suprafețe 

de teren ale Primăriei 

sau ale 

persoanelor/agenți 

economici privați; 

 Constructia unei statii 

de epurare – faza 

Studiu de Fezabilitate 
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2 ❖ Creșterea nivelului de igienă publică 

și curățenie; 

PNDR 2021-

2027, Programul 

Operațional 

Dezvoltare 

Durabilă, 

Programul 

Operațional 

Regional Sud-

Est, bugetul de 

stat, bugetul 

local, contribuţie 

privată. 

 

 Crearea unei platforme 

de depozitare și 

valorificare a 

deșeurilor 

compostabile;  

 Studiu de 

prefezabilitate, 

fezabilitate pentru 

construirea unei stații 

de epurare a apei în 

comună 

3 ❖ Dezvoltarea economico-socială 

durabilă a comunei și crearea unui 

mediu ambiant plăcut 

PNDR 2021-

2027, Programul 

Operațional 

Dezvoltare 

Durabilă, 

Programul 

Operațional 

Regional Sud-

Est, bugetul de 

stat, bugetul 

local, contribuţie 

privată. 

 

 Modernizarea spațiilor 

verzi din comună prin 

amenajarea lor cu 

mobilier urban, pubele 

de gunoi și plantarea de 

arbuști și vegetație 

specifică 

 Atragerea de facilități de 

producție pentru 

producția energiei 

regenerabile (solare și 

eoliană) 

 Introducerea 

tehnologiilor verzi pentru 

iluminatul public al 

intresecțiilor și spațiilor 

publocedin comună și 

pentru transportul 

elevilor 
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4 ❖ Dezvoltarea facilităților de cultură, 

agrement și petrecere activă  a timpului 

liber  

PNDR 2021-

2027, Programul 

Operațional 

Dezvoltare 

Durabilă, 

Programul 

Operațional 

Regional Sud-

Est, bugetul de 

stat, bugetul 

local, contribuţie 

privată. 

 

 Finalizarea bisericii 

din satul Vânători;  

 Reabilitarea parcului 

din Pecineaga și 

înființarea unui parc în 

satul Vânători, inclusiv 

dotarea lui cu puncte 

de acces WI FI; 

 Modernizarea  

cimitirelor existente și 

construirea unei capele 

mortuare; 

 

 

4. Cultură, educație, capital uman 

Nr 

crt 

Obiective specifice Finantare Titlul proiectului 

1 ❖ Dezvoltarea infrastructurii de 

învăţământ la standarde europene; 

PNDR, Programul 

Operaţional Regional, 

Programul 

Operaţional Educație 

și Ocupare, bugetul de 

stat (Fondul de Mediu, 

AdministraţiaFondului 

Cultural Naţional), 

bugetul local 

 Dotarea școlilor cu 

mijloace electronice 

de predare/învățare; 

 Eficientizarea 

energetică a școlilor si 

achiziția a două 

microbuze școlare 

pentru accesul elevilor 

din satul Vânători la 

unitățile școlare; 

 Susținerea 

performanțelor 

sportive și asigurarea 

burselor de studii; 
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2 ❖ Dezvoltarea infrastructurii 

culturale la standarde europene; 

PNDR, Programul 

Operaţional Regional, 

Programul 

Operaţional Educație 

și Ocupare, bugetul de 

stat (Fondul de Mediu, 

Administraţia 

Fondului Cultural 

Naţional), bugetul 

local 

 Modernizare cămin 

cultural și crearea unei 

biblioteci (inclusiv cu 

mijloace virtuale) 

 Înființarea unui muzeu 

al satului care să 

prezinte tradițiile și 

obiceiurile locale;  

 Finalizarea bisericii 

din satul Vânători și 

susținerea cultelor 

religioase; 

 

3 ❖ Dezvoltarea infrastructuri 

sportive, de agrement şi recreere; 

PNDR, Programul 

Operaţional Regional, 

Programul 

Operaţional Educație 

și Ocupare, bugetul de 

stat (Fondul de Mediu, 

Administraţia 

Fondului Cultural 

Naţional), bugetul 

local 

 Construire bază 

sportivă și de 

agrement (sală de 

sport și parc de 

agrement); 

 Crearea unui centru de 

tineret pentru 

petrecerea timpului 

liber;  

 Amenajare traseu de 

promenada 
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4 ❖Creşterea interesului locuitorilor 

comunei pentru moştenirea 

culturală, păstrarea tradițiilor și 

obiceiurilor multietnice locale; 

PNDR, Programul 

Operaţional Regional, 

Programul 

Operaţional Educație 

și Ocupare, bugetul de 

stat (Fondul de Mediu, 

Administraţia 

Fondului Cultural 

Naţional), bugetul 

local 

 Organizarea 

festivalului „Ziua 

Comunei” și 

sprijinirea ansamblului 

folcloric „Tradiții 

Dobrogene”  și a altor 

manifestări culturale 

interetnice;  

 Susținerea cultelor 

religioase din comună 

5 ❖Creşterea nivelului de calificare 

a forţei de muncă din comună. 

PNDR, Programul 

Operaţional Regional, 

Programul 

Operaţional Educație 

și Ocupare, bugetul de 

stat (Fondul de Mediu, 

AdministraţiaFondului 

Cultural Naţional), 

bugetul local 

 Facilitarea accesului la 

programe de formare 

și perfecționare 

continuă a adulților, 

prin crearea de 

parteneriate pentru 

accesarea proiectelor 

de resurse umane;  

 

 

 

5. Sănătate și asistență socială 

Nr 

crt 

Obiective specifice Finantare Titlul proiectului 

1 ❖ Modernizarea și extinderea 

infrastructurii sanitare; 

PNDR, 

Programul 

Operațional 

Incluziune și 

Demnitate 

Socială, POR 

SE, bugetul 

local. 

 

 Construirea unui 

dispensar uman 

multifuncțional, care 

să aducă împreună 

cabinetele medicale 

existente;  
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2 ❖ Dezvoltarea infrastructurii sociale; PNDR, 

Programul 

Operațional 

Incluziune și 

Demnitate 

Socială, POR 

SE, bugetul 

local. 

 

 Înființarea unui centru 

de îngrijire și asistență 

socială cu cazare 

pentru bătrâni; 

 Amenajarea unei zone 

dotata cu utilitati 

pentru constructia de 

locuinte sociale – faza 

Studiu de Fezabilitate 

și proiect de execuție 

3 

 

 

❖ Eficientizarea procesului de oferire a 

asistenței sociale;  

PNDR, 

Programul 

Operațional 

Incluziune și 

Demnitate 

Socială, POR 

SE, bugetul 

local. 

 

 Asigurarea sprijinului 

pentru înfiinţarea unui 

ONG care să activeze 

în domeniul social, 

prin acţiuni de 

informare a celor 

interesaţi de a pune 

bazele ONG-ului;  

 

 Sprijinirea tinerilor 

până în 35 de ani, care 

își întemeiază o 

familie, prin oferirea 

de loturi gratuite 

pentru construcția unei 

locuințe. 

 

6. Administrație publică 

Nr 

crt 

Obiective specifice Finantare Titlul proiectului 
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1 ❖ Modernizarea și digitalizarea 

serviciilor publice 

Programul 

Operațional 

Creștere 

Inteligenta, 

Digitalizare 

și 

Instrumente 

Financiare, 

Programul 

Operațional 

Regional, 

bugetul de 

stat, bugetul 

local. 

 

 Înfiinţarea serviciilor 

publice, prevăzute de 

legislaţianaţională, 

cum ar fi Serviciul de 

voluntari pentru 

situaţii de urgenţăşi 

dotarea 

corespunzătoare a 

acestuia; 

• studii, consultanţăşi instruire 

pentru îmbunătăţirea 

managementului serviciilor 

publice;  

• Digitalizarea funcțiunilor și 

serviciilor administrației 

publice locale (ex. SPIT, 

circuitul documentelor în 

Primărie, informarea 

cetățenilor, arhivă electronică, 

etc); 

• Construire sediu Primărie, 

corp B 
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