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INTRODUCERE
Strategia de dezvoltare locală 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 strainatate.
Planificarea strategica reprezinta unul din instrumentele pe care
comunitatile locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea ca politicile si
programele prognozate corespund asteptarilor cetatenilor si necesitatilor
de dezvoltare durabila.
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 întrun punct de referinta pentru alte comune, si nu în ultimul rînd, utilizarea
eficienta si concentrata a tuturor resurselor locale corelata cu atragerea si
utilizarea rationala a fondurilor de finantare publice si private, interne si
internationale.
În România, au fost elaborate Strategii de Dezvoltare Durabilă pentru
perioada 2007-2013, la nivel national, reginal, judetean si local.
Anul 2014, impune elaborarea noilor Strategii de Dezvoltare Durabilă,
pentru perioada programatică 2014-2020, care au în vedere schimbările
generate de statulul României de tară membră a Uniunii Europene, precum
si de efectele crizei economice mondiale, asupra situatiei europene,
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nationale, regionale, judetene si locale.
“În contextul realităţilor economico-sociale şi politice actuale (criza
economică,

continuarea

procesului

de

descentralizare,

posibilitatea

atragerii de fonduri europene ş.a.), prezentul document se constituie în
“instrument

de

investiţiilor

şi

lucru

pentru

gestionarea

organizarea

eficientă

a

activităţilor,

resurselor

prioritizarea

necesare

pentru

dezvoltare, instrument care să fundamenteze dezvoltarea, promovarea şi
implementarea unor proiecte ce vor contribui la progresul general al
comunei”.
Punerea în aplicare a actiunilor continute în Strategie, va permite
Autoritătii Publice Locale a comunei PECINEAGA, jud. Constanta, pe termen
scurt şi mediu, să îmbunătătească calitatea vietii locuitorilor, în contextul
unei dezvoltării armonioase a localităţii, obtinute prin aplicarea soluţiilor
potrivite, documentul constituindu-se în bază de informatii în argumentarea
elaborării 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 dezvoltarea strategică este susţinută
de argumente, care în esenţă vizează:
utilizarea resurselor umane şi logistice existente - elaborarea
unui plan strategic de dezvoltare locală contribuie, pe termen mediu şi
lung, la gestionarea mai eficientă a resurselor locale (resurse umane,
financiare, logistice etc.), permiţând mobilizarea la cote superioare a
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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 obiectivele
urmărite 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, precum şi definirea unei strategii de
dezvoltare. Diagnoza acestui spaţiu a fost realizată pe mai multe nivele:
nivel statistic;
evaluarea activităţii administraţiei publice locale;
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În cele ce urmează considerăm ca fiind importantă prezentarea atât a
PLANULUI NAŢIONAL STRATEGIC 2014-2020, Strategia de Dezvoltare a
regiunii SE 2014-2020, precum şi a Judeţului CONSTANTA, pentru a observa
în ce măsură prezentul Plan de Dezvoltarea Strategică se integrează în
principiile stabilite în cadrul acestor strategii naţionale, regionale, locale
care au fost elaborate în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene.
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CAPITOLUL I.
ANALIZA REGLEMENTĂRILOR EUROPENE,
NATIONALE, REGIONALE, LOCALE

1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE RURALĂ A ROMÂNIEI 2014-2020
Introducere
Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii ani se
înscrie în contextul de reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin
strategia Europa 2020. Europa 20201 reprezintă strategia de creştere a
Uniunii Europene pentru perioada 2010-2020. Urmărind obiectivele
strategiei Europa 2020 pentru o economie inteligentă, sustenabilă şi
favorabilă incluziunii, strategia stabileşte ţinte ambiţioase pentru statele
membre în domeniul educaţiei, inovării, energiei/mediului, ocupării forţei
de muncă şi incluziunii sociale si îmbunătăţirea competitivităţii în general.
Pe baza acestui document, fiecare stat membru îşi stabileşte ţinte şi
planuri de acţiune la nivel naţional sub forma unui Plan Naţional de
Reformă care este monitorizat în mod periodic.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020
contribuie la realizarea unei creşteri inteligente prin sprijinirea formelor
1

COMUNICARE A COMISIEI EUROPA 2020, O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi
favorabilă incluziunii, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RQ:PDF
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de cooperare între instituţiile de cercetare şi fermieri şi alţi actori ai
economiei rurale dar şi prin sprijinirea componentei de formare
profesională, dobândire de competenţe şi diseminare a informaţiei.
De asemenea, PNDR are în vedere o creştere durabilă care pune
accent pe scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea practicilor agricole
prietenoase cu mediul. Nu în ultimul rând, sprijinul acordat investiţiilor în
infrastructura şi economia rurală duce la reducerea sărăciei şi crearea de
locuri de muncă în zonele rurale, contribuind astfel la o creştere
favorabilă incluziunii.
Urmând liniile trasate de această strategie ambiţioasă, PNDR îşi
propune să răspundă obiectivelor generale ale Politicii Agricole Comune
legate de securitatea alimentară, gestionarea durabilă a resurselor
naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată, dar şi obiectivelor specifice
ale dezvoltării rurale. Astfel, abordând într-un mod strategic toate cele
şase priorităţi de dezvoltare rurală, PNDR îşi propune să sprijine într-un
mod sustenabil şi inteligent dezvoltarea economică şi socială a zonelor
rurale din România. România se confruntă cu provocări enorme în
atingerea potenţialului său economic şi social, în sectorul agro - alimentar
şi forestier, precum şi la nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap de locuitor
este mai mic de 50 % din media UE şi semnificativ mai mic în zonele rurale.
Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un
decalaj semnificativ faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin:
deficienţe structurale persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în
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agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de exploataţii de
subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare;
randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de
semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor
economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor nefuncţională; o
modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi
dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor
urbane; creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a
populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială; o administraţie
publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni şi mediu exacerbate de
schimbările climatice şi care reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale
şi, în general, a teritoriului naţional.

2. România în Uniunea Europeană
2.1. Aşezarea
România este situata în partea de sud-est a Europei la intersecţia cu
principalele axe de comunicaţii europene Nord-Sud si Est –Vest.
Suprafaţa României este de 238.391 km2 reprezintă 5,49 % din
suprafaţa UE 25, iar ca populaţie 21,733 mil loc reprezintă 4,77 % din 454,9
mil. loc. total populaţie Uniunea Europeană.
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Conform metodologiei O.E.C.D. de clasificare a regiunilor rurale, la
nivelul NUTS III în România spaţiul rural, însumează 99% din teritoriu şi
90,6% din populaţie, faţă de Uniunea Europeană, unde acesta deţine 84,4%
din suprafaţa totală şi 39,5% din populaţia totală.
2.2. Aspecte generale ale spaţiului rural românesc
Condiţii naturale
Teritoriul României prezintă toate cele trei mari categorii de relief:
31% munţi, 36% dealuri şi podişuri, 33% câmpii şi lunci intr-o dispunere
concentrică şi sub aspect de amfiteatru a treptelor majore de relief.
În urma prelucrării informaţiilor la nivelul spaţiului rural suprafeţele
rezultate pentru principalele forme de relief (câmpie, deal, munte) şi de
asemenea procentele principalelor forme de relief faţă de suma suprafeţei
totale agricole şi forestiere se prezintă astfel:
Clima României este temperat continentală de tranziţie, cu influenţe
oceanice dinspre vest, mediteraneene dinspre sud-vest şi continentalexcesive dinspre nord-est. Precipitaţiile medii anuale sunt variabile în
funcţie de altitudine: 500 mm la câmpie, 700 mm la deal si 1200 mm la
munte.
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3. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) / FEADR
Acordul de Parteneriat propus de România(AP Ro) asigură convergenţa
cu strategia europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii, precum şi cu scopul specific al fiecărui fond, în conformitate cu
obiectivele Tratatului, inclusiv în ceea ce priveşte coeziunea economică,
socială şi teritorială.
Pentru a îndeplini aspiraţiile de creştere economică reflectate în
obiectivul global al Acordului de Parteneriat, economia românească trebuie
să se transforme într-o economie modernă şi competitivă, abordând cele
cinci provocări în materie de dezvoltare:
I.

Competitivitatea;

II.

Oamenii şi societatea;

III.

Infrastructura;

IV.

Resursele;

V.

Administraţia şi guvernarea.

Regulamentul de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondurile
UE
• Acoperă FEADR, FEDR, FES, FC, FEPAM
• Reflectă Strategia UE 2020 prin 11 obiective tematice care vor fi
implementate prin acţiuni propuse prin fiecare program.
Din cele cinci provocări în materie de dezvoltare ale AP Ro, în
strategia PNDR sunt abordate integral primele 3 povocări respectiv,
Competitivitatea, Resursele, Oamenii şi societatea şi parţial, Administraţia
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şi guvernarea.
În urma analizei şi a identificării nevoilor socio-economice şi a
deficitelor structurale ale României se conturează necesitatea unui program
investiţional abordat pentru atingerea a 9 obiective tematice (OT) din cele
11 menţionate în Cadrul Strategic Comun (CSC). Strategia PNDR pentru
perioada 2014-2020 urmăreşte să ofere soluţii la nevoile identificate prin
intermediul analizei SWOT. Totodată, strategia urmăreşte continuarea
progreselor înregistrate de la aderarea Românei la UE în 2007 susţinute prin
PNDR 2007-2013.
Intervenţiile pentru perioada 2014-2020 vor contribui la consolidarea
dezvoltării pe termen mediu şi lung a sectorului agricol şi de dezvoltare
rurală.
Obiectivele propuse şi ţintele aferente sunt în concordanţă cu
priorităţile strategice naţionale prezentate în AP Ro, proiectul strategiei
privind dezvoltarea agriculturii si dezvoltării rurale pe termen mediu si lung
2020-2030 (Banca Mondială), Strategia Naţională de Competitivitate,
Proiectul strategiei pentru cercetare, dezvoltare şi inovare şi de alte
documente strategice.
Un alt document de referinta îl reprezintă "Cadrul naţional strategic
pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar şi a spaţiului rural în
perioada 2014-2020-2030", prescurtat „Cadrul naţional strategic rural" care
are drept scop stabilirea obiectivelor de dezvoltare durabilă a sistemului
agroalimentar românesc şi a spaţiului rural pentru reluarea creşterii
economice a României.
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Astfel, aceste documente au identificat ca şi problematică principală
îmbunătăţirea funcţiei economice şi de mediu a spaţiului rural şi a
sectorului agricol şi vor fi abordate prin intermediul celor şase priorităţi de
dezvoltare rurală din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
Sprijinul oferit prin PNDR 2014-2020 va asigura complementaritatea şi
coerenţa cu sprijinul furnizat prin Pilonul I - plăţi.
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Etapa I
PND
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 4:
productivităţii în agricultură

Diversificarea economiei

rurale

şi

creşterea

PNDR
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală: Axa prioritară I – Îmbunătăţirea competitivităţii
sectoarelor agricol şi forestier
Măsura 111 Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe.
Prin această măsură se urmăreşte îmbunătăţirea sectoarelor agricol, silvic şi alimentar prin informarea
persoanelor care activează în domeniu cu privire la utilizarea durabilă a terenurilor agricole.
Măsura 112 Instalarea tinerilor fermieri.
Prin această măsură se urmăreşte creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării
tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare.
Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor agricole.
Prin această măsură se urmăreşte dezvoltarea sectorului agricol prin utilizarea mai eficientă a resurselor
umane şi a producţiei.
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Măsura 122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
Prin această măsură se urmăreşte creşterea valorii economice a pădurilor în funcţie de managementul durabil
al pădurilor, creşterea valorii economice a pădurilor ţinând cont de rolul multifuncţional şi managementul
durabil al pădurilor.
Măsura 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
Prin această măsură se urmăreşte creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro- alimentare şi
forestiere prin printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie.
Măsura 125 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi
silviculturii
Prin această măsură se urmăreşte creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier prin adaptarea la
noile structuri de proprietate apărute în urma procesului de restituire a proprietăţilor.
Măsura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
Prin această măsură se urmăreşte creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare
pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie.

Măsura 142 Înfiinţarea grupurilor de producători
Prin această măsură se urmăreşte creşterea producţiei din punct de vedere calitativ şi cantitativ şi dezvoltarea
relaţiilor dintre producători şi comercianţi.
Măsura 143
Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori
Prin această măsură se urmăreşte gestionarea durabilă a exploataţiilor de către fermieri şi îmbunătăţirea
competitivităţii sectorului agricol.
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PNDR
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală: Axa prioritară II
„Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural”
Măsura 211

Sprijin pentru zona
montană defavorizată

Măsura 212
Sprijin pentru zone
defavorizate – altele
decât zona montană

Prin această măsură se
urmăreşte utilizarea
continuă a terenurilor
agricole.

Prin această măsură
se urmăreşte
susţinerea
activităţilor durabile
în zonele
defavorizate.

Măsura 214
Plăţi de agro-mediu

Prin această măsură se
urmăreşte îmbunătăţirea
mediului şi a spaţiului
rural.

Măsura 221
Prima împădurire a
terenurilor agricole

Prin această măsură se
urmăreşte gospodărirea
durabilă a terenului prin
împădurire.
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PNDR
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară III
”Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”

Măsura 312
Sprijin pentru crearea
şi dezvoltarea de microîntreprinderi

Prin această măsură se
urmăreşte încurajarea
activităţilor nonagricole în scopul
creşterii numărului de
locuri şi dezvoltării
economiei rurale.

Măsura 313
Încurajarea activităţilor
turistice

Prin această măsură se
urmăreşte extinderea
activităţilor turistice care să
contribuie la creşterea
numărului de locuri de
muncă şi a veniturilor
alternative şi creşterea
atractivităţii mediului rural.

Măsura 322
Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală
şi punerea în valoare a
moştenirii rurale
Prin această măsură se
urmăreşte
protejarea moştenirii
culturale şi naturale din
spaţiul rural în vederea
realizării unei dezvoltări
durabile.

PNDR
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară IV „LEADER”

Măsura 411
Implementarea strategiilor de
dezvoltare locală

Măsura 421
Implementarea proiectelor de
cooperare

Prin această măsură se
urmăreşte îndeplinirea
obiectivelor celor trei axe ale
PNDR prin intermediul
strategiilor integrate de
dezvoltare, elaborate de
autorităţi publice.

Prin această măsură se
urmăreşte participarea
Grupurilor de Acţiune Locală
la proiecte de cooperare.

Măsura 431
Funcţionarea Grupurilor de Acţiune
Locală, dobândirea de competenţe şi
animarea teritoriului
Prin această măsură se urmăreşte
creşterea capacităţii de implementare
a strategiilor de dezvoltare locală.
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Etapa II

PNDR
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară I „Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor
agricol şi forestier”
Măsura 113 – măsură complementară măsurii 112

Măsura 114 – măsură complementară măsurii 143

Pensionarea timpurie a fermierilor şi a
lucrătorilor agricoli

Utilizarea serviciilor de consiliere

Prin această măsură se urmăreşte accelerarea
adaptării structurale a agriculturii şi încurajarea
fermelor de semi-subzistenţă să pătrundă pe piaţă.

Prin această măsură se urmăreşte sprijinirea fermierilor şi a
persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele
agro-alimentar şi forestier şi sprijinirea acestora în vederea
adaptării la noile condiţii.

PNDR
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară II
„Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural”
Măsura 213
Plăţi Natura 2000 pe teren agricol şi 224 - Plăţi Natura
2000 pe teren forestier
Prin această măsură se urmăreşte sprijinirea
fermierilor şi a proprietarilor de terenuri
forestiere prin compensarea dezavantajelor
datorate implementării reţelei Natura 2000.

Măsura 233
Prima împădurire a terenurilor non-agricole
Prin această măsură se urmăreşte creşterea suprafeţei
de pădure pentru îmbunătăţirea calităţii mediului, apei şi
solului şi înlăturarea factorilor antropici şi naturali
dăunători.

PNDR
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – Axa prioritară III
”Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”
Măsura 341
Dobândire de competenţe, animare şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală este
complementară măsurilor din axa LEADER.
Prin această măsură se urmăreşte dezvoltarea competenţelor actorilor locali pentru a stimula
organizarea teritoriului
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4. Oportunităţi

şi

condiţionalităţi

reieşite

din

documentele

programatice
La elaborarea documentelor programatice menţionate mai sus, s-a
avut în vedere asigurarea complementarităţii care poate fi privită din cel
puţin două perspective:
- Complementaritatea documentelor programatice elaborate de

România cu strategiile, politicile şi documentele relevante ale
Uniunii Europene,
- Complementaritatea documentelor programatice elaborate de

România între ele bazată în principal pe necesitatea respectării
principiului evitării dublei finanţări ca principiu de bază al
finanţărilor publice conform căruia un proiect poate fi finanţat
dintr-un singur fond.
În mod subsecvent, Strategia de dezvoltare locală a comunei
PECINEAGA

trebuie

să

fie complementară cu

aceste

documente

programatice, respectiv să creeze condiţiile pentru implementarea la
nivelul localităţii a măsurilor şi priorităţilor acestora.
În afara documentelor programatice menţionate mai sus, Strategia
de dezvoltare locală va lua în considerare şi obiectivele, măsurile şi
priorităţile prevăzute în documentele strategice aprobate la nivelul
Regiunii de dezvoltare Sud-Est şi la nivelul judeţului Constanţa.
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Cum toate aceste documente sunt însoţite şi de surse de finanţare
destinate atingerii obiectivelor, ele devin oportunităţi pentru dezvoltarea
localităţii PECINEAGA.
Spre exemplu, prin intermediul fondurilor provenind din Programul
Operaţional Regional, în comună se pot renova, moderniza şi dota şcolile;
iar prin intermediul măsurii 322 din cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală se poate moderniza şi/sau extinde sistemul de drumuri
rutiere al localităţii.
Pe de altă parte, toate documentele strategice care stabilesc
liniile de dezvoltare ale României, dar şi cele regionale sau judeţene,
prezintă condiţionalităţi pentru dezvoltarea localităţii PECINEAGA. Spre
exemplu, obiectivul POS CCE „Consolidarea şi dezvoltarea sectorului
productiv românesc în conformitate cu cerinţele de mediu” trebuie
urmărit inclusiv la nivelul comunei, prin sprijinirea IMM-urilor locale de
a se (re)tehnologiza şi a angaja mai multă forţă de muncă.
Toate oportunităţile şi condiţionalităţile au fost luate în considerare
la realizarea analizei SWOT a localităţii, precum şi la definirea
obiectivelor strategice, respectiv la realizarea portofoliului de proiecte şi
a planului de acţiuni anexat strategiei.
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PNDR 2014-2020 va aborda în mod strategic următoarele priorităţi:
1. Schimbarea structurală a sectorului agro-alimentar şi
competitivitatea;
2. Managementul resurselor naturale;
3. Dezvoltarea rurală locală echilibrată, în conformitate cu
Acordul de Parteneriat.
Aceste priorităţi sunt corelate cu obiectivele strategice definite la
nivel naţional cu Poltica Agricolă Comună şi cu Strategia Europa 2020.
Nevoile specifice, identificate prin analiza SWOT şi prin procesul de
consultare al părţilor interesate, vor fi abordate prin acţiuni realizate în
cadrul celor şase priorităţi ale FEADR.
Sprijinul va fi directionat către actiunile cu cel mai mare impact
asupra îndeplinirii obiectivelor.
1. Schimbarea structurală a sectorului agro-alimentar şi
competitivitatea
Principalele nevoi identificate în cadrul sectorului agro-alimentar
din România vizează:
schimbarea

structurală

şi

competitivitatea

-

nevoile

structurale se referă în primul rând la restructurarea fermelor mici şi
mijlocii, cu scopul cresterii nivelului de viabilitate şi de orientare către
piaţă, dată fiind ponderea mare de ferme mici şi fermieri în vârstă. În
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particular, sectorul pomicol a înregistrat un declin semnificativ începând
cu 1990 atât în materie de suprafeţe cultivate, cât şi de productivitate,
afectând furnizarea de fructe proaspete, materie primă pentru procesare
şi competitivitatea sectorului în general.
Creşterea competitivităţii agriculturii, silviculturii şi sectorului
alimentar este esenţială pentru îmbunătăţirea performanţei şi vitalitătii
zonelor rurale şi pentru crearea de locuri de muncă şi prin urmare,
reprezintă elementul - central al acestei strategii. Există potenţial
pentru creşterea producţiei de alimente de calitate, integrarea mai bună
pe

piaţă,

modernizarea

substituirea
sectorului

importurilor,
în

general.

creşterea
Pentru

exporturilor

accelerarea

şi

cresterii

economice, care va facilita convergenta veniturilor fată de media UE,
este

necesară

realizarea

de

investiţii

pentru

îmbunătăţirea

competitivităţii, în special în ferme mici şi mijlocii şi în unităţi de
procesare cu potenţial de dezvoltare. Prin analiza SWOT sunt identificate
domenii specifice de intervenţie: creşterea productivităţii şi inovării în
toate tipurile de ferme şi în sectorul de procesare - date fiind caracterul
insuficient al echipamentelor tehnice si nivelul inadecvat de formare
profesională; cresterea valorii adăugate a produselor agro-alimentare
dată fiind ponderea foarte mare a produselor primare şi îmbunătăţirea
accesului exploataţiilor agricole şi forestiere la infrastructură.

23

COMUNA PECINEAGA – JUDEŢUL CONSTANŢA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

Obiectivul general identificat pentru acest domeniu strategic
este: Accelerarea procesului de restructurare a fermelor mici şi
mijlocii si transformarea acestora în exploataţii viabile economic şi
îmbunătăţirea performanţei economice a fermelor şi a sectorului de
procesare, pentru creşte integrarea pe piaţă a produselor de calitate
şi pentru substituirea importurilor.
Prin urmare, au fost selectate următoarele nevoi specifice legate
de competitivitate:
Nr.1 - Furnizarea de servicii de formare profesională de calitate
pentru fermieri, formatori şi informare.
Nr.2 - Servicii de consiliere şi consultanţă agricolă adaptate la
cerinţele reale ale pieţei.
Nr.3 - Adaptarea activităţilor de cercetare la nevoile fermierilor şi
deţinătorilor de păduri şi facilitarea accesului acestora la rezultatele
activităţilor de cercetare şi inovare.
Nr. 4. - Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor
mici si mijlocii, în ferme orientate către piată.
Nr. 5. - Continuarea modernizării sectorului de procesare
Nr. 6.- Facilitarea reîntineririi generatiilor în exploatatiile agricole
Nr. 7. - Înfiintarea si sprijinirea grupurilor si organizatiilor de
producători si a cooperativelor .
Nr. 8. - Dezvoltarea infrastructurii pentru functionarea eficientă a
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pietei de desfacere a produselor agricole si agroalimentare pentru
stimularea lanturilor scurte de aprovizionare.
Nr. 9. Dezvoltarea şi promovarea de produse alimentare de
calitate.
Nr. 10. Managementul riscului prin redresarea potentialului de
productie în urma impactului dezastrelor naturale sau de altă natură.
Nr. 11. Crearea de instrumente financiare adecvate pentru
fermierii si proprietarii de păduri si pentru stimularea mediului de
afaceri din zona rurală.
Abordarea nevoilor specifice de la 1 la 7 va duce la îmbunătăţirea
productivitătii sectorului şi la creşterea volumului şi a calitătii ofertei de
materii prime agricole, ceea ce va crea valoare adăugată în etapele de
vânzare cu ridicata, procesare şi vânzare cu amănuntul.
Acţiunile care vor aborda nevoia 8 şi 9 vor sprijini cooperarea între
producători, vor asigura puncte alternative de intrare pe piată si
potential de creştere al veniturilor.
Acţiunile îndreptate către rezolvarea nevoilor 10 si 11 vor aduce o
contributie complementară importantă la managementul afacerilor
agricole şi la competitivitatea sectorului.
Priorităţile 1, 2 şi 3 şi domeniile de intervenţie corespunzătoare vor
asigura cadrul general pentru abordarea acestor nevoi, iar un subprogram
dedicat competitivităţii sectorului pomicol (întreg lanţul valoric) va
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revitaliza acest subsector cu potenţial ridicat.
2. Managementul resurselor naturale
România are un mediu natural foarte diversificat, caracterizat de
resurse abundente şi de un potenţial pentru producţia de energie
regenerabilă şi pentru o eficientă sporită a utilizării resurselor. Cu toate
acestea, mediul, biodiversitatea şi ecosistemele sunt afectate de
presiunea exercitată atât de procesele naturale cât si de procesele de
evolutie si de intensificare a activitătilor economice. Una dintre nevoile
presante evidentiate de analiza SWOT este aceea de a îmbunătăti
protecţia mediului şi de a face trecerea la practici mai durabile în
agricultură, silvicultură, şi, în general, în zonele rurale. Aici sunt incluse
si acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi adaptare la influenţele
acestora. Mediul şi schimbările climatice sunt considerate obiective
transversale.
Obiectivul general identificat pentru acest domeniu strategic
este: Menţinerea şi îmbunătăţirea calitătii mediului natural prin
asigurarea unui management durabil al resurselor naturale şi prin
combaterea schimbărilor climatice.
Următoarele nevoi specifice legate de managementul resurselor
naturale sunt selectate în cadrul acestei strategii:
Nr. 1 Furnizarea de servicii de formare profesională de calitate
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pentru fermieri, formatori şi informare.
Nr. 2 Servicii de consiliere şi consultanţă agricolă adaptate la
cerinţele reale ale pieţei.
Nr. 3 Adaptarea activităţilor de cercetare la nevoile fermierilor şi
deţinătorilor de păduri şi facilitarea accesului acestora la rezultatele
activităţilor de cercetare şi inovare.
Nr.12.

Mentinerea

biodiversitătii

si

a

valorii

de

mediu

a

suprafetelor agricole cu înaltă valoare naturală (HNV) si a sistemelor
agricole.
Nr. 13. Promovarea unui management sustenabil al pădurilor (MSP),
îmbunătătirea accesibilitătii pădurilor si accesul la tehnologii prietenoase
cu mediul în sectorul forestier.
Nr. 14. Cresterea suprafetelor forestiere.
Nr. 15. Mentinerea calitătii resurselor de apă.
Nr. 16. Protectia resurselor de sol, în special în zonele cele mai
vulnerabile la eroziune si la alte procese de degradare, inclusiv în zonele
defavorizate.
Nr. 17. Adaptarea infrastructurii agricole pentru atenuarea
efectelor schimbărilor climatice.
Nr. 18. Mentinerea nivelului redus de emisii de gaze cu efect de
seră (GES) din sectorul agricol si din spatiul rural si sprijinirea trecerii
către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
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3. Oamenii şi societatea, dezvoltarea locală
Nevoile prioritizate în această categorie se referă la: reducerea
sărăciei şi riscului de excluziune socială, un nivel mai bun de educaţie,
crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor de
bază, sprijin pentru mediul de afaceri şi pentru extinderea pe piaţa
locală, conservarea şi promovarea patrimoniului local, precum şi
încurajarea şi consolidarea dezvoltării locale prin abordarea LEADER.
PNDR are ca obiectiv îmbunătăţirea standardului de viaţă în mediul rural,
inclusiv prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii, prin oferirea de
servicii de bază comparabile cu zonele urbane şi prin reducerea
decalajului de venituri dintre rural şi urban.
Sărăcia este persistentă în zonele rurale din România, fiind asociată
îndeaproape cu grupurile dezavantajate, fermierii de subzistenţă, cu
acces limitat la oportunităţi de îmbunătăţire a veniturilor şi de a reduce
sărăcia. Există o mare nevoie de a sprijini populaţia din zonele rurale
prin oferirea de cursuri şi specializări de scurtă durată în vederea
perfecţionării şi dobândirii de cunoştinţe şi abilităţi noi. De asemenea,
complementaritatea cu alte fonduri este importantă, astfel consilierea şi
asistenţa specializată pot sprijini populaţia rurală să creeze şi să
dezvolte noi activităţi non-agricole aducătoare de venit.
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Necesitatea de a aborda această provocare socială este o
prioritate, în special pentru a asigura transferul persoanelor ocupate în
agricultura de subzistenţă, în activităţi nonagricole dacă sunt asistaţi de
o formare profesională specializată în vederea atingerii unor standarde
de viaţă mai înalte.
Diversificarea exploataţiilor agricole şi a altor întreprinderi
existente prin orientarea lor către sectorul non-agricol nu constituie doar
un răspuns logic la cerinţele pieţei, aflată în plină schimbare, ci va ajuta
şi la absorbţia surplusului forţei de muncă eliberate din sectorul agricol.
Crearea şi menţinerea de locuri de muncă sustenabile, înfiinţarea şi
consolidarea afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii şi activităţi care
generează locuri de muncă şi un venit suplimentar sunt esenţiale pentru
îmbunătăţirea standardelor de viaţă din zonele rurale.
Atragerea tinerilor calificaţi ca actori în zonele rurale este o
metodă sustenabilă de regenerare şi consolidare a comunităţilor rurale.
Abordarea acestei nevoi are legătură cu progresul social şi economic în
general, inclusiv cu îmbunătăţirea accesului la bunuri şi servicii publice şi
private, la produsele alimentare şi tehnice, la domeniile profesionale şi
educaţionale. O infrastructură rurală bine dezvoltată şi funcţională
reprezintă baza pentru dezvoltarea economică în zonele rurale.
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Renovarea şi dezvoltarea satelor şi mai ales, îmbunătăţirea
infrastructurii, protejarea resurselor de apă şi aer nu sunt doar o cerinţă
esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea atractivităţii
zonelor rurale, ci şi un element esenţial în utilizarea eficientă a
resurselor şi protecţia mediului. Îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de
alimentare cu apă şi de canalizare/tratare a apei reziduale, precum şi a
unor activităţi de protejare a moştenirii rurale pot contribui la eforturile
comune de asigurare a dezvoltării durabile în comunităţile rurale.
Realizarea unei infrastructuri rurale adecvate contribuie în mod esenţial
la dezvoltarea activităţilor economice în spaţiul rural, la creşterea
ponderii serviciilor şi implicit a locurilor de muncă. Sprijinirea conservării
patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii
vieţii în zonele rurale, ci stimulează activităţile de turism rural,
dezvoltarea mărcilor locale şi crearea de locuri de muncă. Sprijinul
pentru această nevoie stimulează şi continuă progresul înregistrat prin
sprijinul alocat prin PNDR 2007-2013.
Direcţiilor menţionate anterior li se adaugă abordarea LEADER, care
este destinată să ajute populaţia rurală să-şi cunoască mai bine nevoile
de dezvoltare, resursele naturale de care dispun în vederea adoptării
unor decizii colective pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea potenţialul de
care dispun, pe termen lung.

30

COMUNA PECINEAGA – JUDEŢUL CONSTANŢA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

Deşi LEADER nu a atins încă impactul dorit în România în perioada
2007-2013, există un real potenţial pentru ca abordarea să se bucure de
mai mult succes în ceea ce priveşte dezvoltarea sustenabilă a teritoriilor
rurale şi prin urmare, aceasta este o prioritate ce trebuie sprijinită prin
viitorul PNDR. Nevoile prioritare identificate includ simplificarea
procedurilor administrative, creşterea capacităţii managerilor GAL,
conştientizarea populaţiei rurale cu privire la oportunităţile de a se
implica mai mult în dezvoltarea comunităţilor lor locale, etc.
Implementarea cu succes a PNDR 2014-2020 va depinde, pe lângă
sprijinul pentru abordarea nevoilor prioritare descrise mai sus în această
secţiune, de disponibilitatea şi de sprijinul pentru dezvoltarea ideilor,
proiectelor şi activităţilor noi, inovative, pentru promovarea dezvoltării
afacerilor şi comunităţilor rurale. Există o nevoie prioritară de a
împărtăşi cunoştinţele şi experienţa prin conectarea oamenilor în cadrul
unei reţele naţionale de dezvoltare rurală bine organizată şi gestionată.
Scopul reţelei nu este numai de a sprijini eficienţa politicii de dezvoltare
rurală, ci şi de a facilita crearea de sinergii, de a încuraja cunoaşterea,
precum şi de a contribui la obiectivele Parteneriatului European pentru
Inovare (PEI) cu privire la Productivitatea şi Sustenabilitatea Agriculturii.
Îmbunătăţirea educaţiei, a politicii de formare profesională
(inclusiv învăţarea pe tot parcursul vieţii), precum şi a curriculei şi a
modalităţilor de furnizare sunt esenţiale pentru România în scopul creării
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de locuri de muncă, îmbunătăţirii serviciilor (publice şi private),
reducerii sărăciei (în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv şomeri
pe termen lung, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă,
persoane cu dizabilităţi şi romi), realizării progresului şi a stabilităţii
sociale.
Nevoile descrise mai sus vor fi abordate în principal prin acţiunile
din prioritatea 6, aşa cum se arată în Anexa 3, cu o alocare financiară
combinată de xx% din fondurile programului. Alte nevoi prioritare legate
de provocarea pentru dezvoltare Oameni şi societate, vor fi abordate
prin Programul Operaţional Infrastructura mare (infrastructura rutieră,
infrastructura apă/apă uzată), Programul Operaţional Regional (IMM-uri,
turism), Programul Operaţional Competitivitate (cercetare - dezvoltare,
Agenda Digitală) şi Programul Operaţional Capital Uman (modernizarea
sistemului de învăţământ agricol, instruire şi formare profesională în
sectorul non-agricol pentru populaţia rurală ).
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Prioritatea 5
Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi
sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
reduse de carbon şi rezistentă la schimbările
climatice în sectoarele agricol, alimentar şi
silvic
-

-

5A Eficientizarea utilizării apei în agricultură
5B Eficientizarea utilizării energiei în sectorul
agroalimentar
5C Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor
regenerabile de energie, a subproduselor, a deşeurilor,
a reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, în
scopul bioeconomiei
5D Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Si de
amoniac din agricultură
5E Promovarea conservarii si a sechestrării carbonului
în agricultură si silvicultură

Prioritatea 4
Refacerea, conservarea şi consolidarea
ecosistemelor care sunt legate de agricultură şi
silvicultură

-4A Refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii,
inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă
cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice şi
în cadrul activităţilor agricole de mare valoare naturală,
precum şi a stării peisajelor europene
-4B Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea
îngrăşămintelor şi a pesticidelor
-4C Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării
solului

Prioritatea 6
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele
rurale
- 6A Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de
întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă
- 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
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5. Nevoi care nu se finanţează din FEADR, dar care pot avea
impact asupra implementării PNDR 2014-2020
 Reducerea abandonului şcolar din mediul rural
Abandonul şcolar este un fenomen care s-a accentuat în ultimii ani
mai ales în rândul grupurilor vulnerabile fiind generat atât de veniturile
scăzute, cât şi de infrastructura şi serviciile locale slab dezvoltate.
Fenomenul este mai accentuat în mediul rural cu efecte negative asupra
dezvoltării sociale şi a economiei locale.
 Modernizarea sistemului de învăţământ agricol
În general, agricultura necesită aptitudini şi competenţe care sunt
relevante pentru dezvoltarea unui sector agricol competitiv, bazat pe
cunoaştere, orientat către piaţă este necesar un corp profesoral bine
pregătit şi curricule adecvate care să ofere o educaţie şi calificări
adecvate (managementul fermei, producţia animală şi vegetală, mediu şi
schimbări climatice, afaceri şi management financiar, antreprenoriat,
dezvoltare

rurală,

inovare,

marketing,

dezvoltarea

produselor,

economie, etc).
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Sprijinul pentru nevoile prezentate mai sus va fi asigurat prin
acţiuni finanţate în cadrul Programului Operaţional Capitalul Uman
(modernizarea sistemului de învăţământ în general şi a învăţământului
agricol).
 Soluţionarea problemelor privind funcţionarea pieţei funciare,
inclusiv măsuri de comasare a terenurilor agricole
Pentru accesarea măsurilor din cadrul PNDR 2014 -2020 proprietarii
de teren au nevoie de un sistem imobiliar eficient, transparent şi
rentabil, care să fie operaţional şi dinamic şi care să contribuie la
accelerarea investiţiilor în sectorul agricol şi forestier. De asemenea, un
astfel de sistem ar trebui să ajute la comasarea parcelelor agricole şi să
sprijine transferul exploataţiilor de la generaţiile în vârstă către tinerii
fermieri.
Dezvoltarea sistemului de cadastru şi carte funciară prin sprijinirea
creării unui sistem naţional al cadastrului va oferi siguranţă titlului de
proprietate, prin promovarea reformei funciare şi gruparea eficientă a
terenurilor pentru susţinerea obiectivelor de dezvoltare a României prin
acţiuni finanţate prin Programul Operaţional Regional.

36

COMUNA PECINEAGA – JUDEŢUL CONSTANŢA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

 Dezvoltarea unor servicii de e-guvernare locale, regionale şi
naţionale adecvate
Locuitorii spaţiului rural şi actorii din sectorul agro-alimentar ar
trebui să aibă acces la o gamă de servicii de calitate asemănătoare cu
cele din alte State Membre ale UE, inclusiv la diseminarea informaţiilor,
înregistrarea pentru iniţiative şi scheme, participare la procese de
consultare, accesarea serviciilor de ajutor pe bază TIC pentru populaţia
rurală (privind ocuparea forţei de muncă, educaţia, formulare de date,
identificare, mobilitate, aspecte sociale, de impozitare şi financiare,
etc.).
Îmbunătăţirea serviciilor publice accesibile cetăţenilor din toate
grupurile sociale pe întreg teritoriul României ar conduce la o eficienţă
mai mare a politicilor şi programelor de dezvoltare socio-economică şi de
mediu, la sporirea eficienţei şi eficacităţii intervenţiilor finanţate de
FEADR în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi la
reducerea disparităţilor în ce priveşte calitatea vieţii între zonele rurale
şi urbane.
Sprijinul pentru nevoia prezentată mai sus va fi asigurat prin acţiuni
finanţate în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă.
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6. Europa 2020
“Obiective Europa 2020:
1. Ocuparea fortei de munca: rata de ocupare a fortei de munca de 75%
in randul populatiei cu varste cuprinse intre 20 si 64 de ani.
2. Cercetare si dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru
cercetare si dezvoltare.
3. Schimbari climatice si energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze
cu efect de sera (sau chiar cu 30%, in conditii favorabile) fata de
nivelurile inregistrate in 1990, cresterea ponderii surselor de energie
regenerabile pana la 20%, cresterea cu 20% a eficientei energetice.
4. Educatie: reducerea abandonului scolar la sub 10%, cresterea la peste
40% a ponderii absolventilor de studii superioare in randul populatiei
cu varsta cuprinsa intre 30-34 de ani.
5. Saracie si excluziune sociala: reducerea cu cel putin 20 de milioane
a numarului persoanelor care sufera sau risca sa sufere de pe urma
saraciei si a excluziunii sociale.”
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Prioritati Europa 2020:
“Crestere

inteligenta:

dezvoltarea

unei

economii

bazate

pe

cunoastere si inovare; presupune imbunatatirea prestatiei in urmatoarele
domenii:
cercetare si inovare: imbunatatirea conditiilor pentru cresterea
investitiilor de stat si private in vederea generarii de locuri de munca
prin crearea de noi produse si servicii;
educatie: incurajarea si sustinerea procesului de invatare si formare
de-a lungul vietii in vederea imbunatatirii competentelor;
societatea

digitala:

utilizarea

tehnologiilor

informatiei

si

comunicatiilor.”
Actiunile acestei prioritati vizeaza:
- “eliberarea potentialului inovator al Europei;
- ameliorarea rezultatelor in domeniul educatiei;
- valorificarea avantajelor economice si sociale ale societatii
digitale.”
Cresterea inteligenta va fi stimulata prin trei initiative: a. “„O
Uniune a inovarii” prin care se propune:
reorientarea politicii in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii
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catre domenii care prezinta provocari majore pentru societate
(schimbari climatice, utilizarea eficienta a energiei si a resurselor,
schimbari demografice, sanatatea populatiei etc.);
consolidarea

verigilor

din

lantul

inovarii,

de

la

cercetarea

fundamentala la comercializare.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- „definitivarea spatiului european de cercetare, elaborarea unei
agende strategice de cercetare;
- imbunatatirea conditiilor-cadru pentru a permite intreprinderilor sa
inoveze, crearea unui brevet european unic si a unei instante
specializate in materie de brevete;
- lansarea de parteneriate europene in domeniul inovarii intre UE si
nivelurile nationale, in vederea accelerarii dezvoltarii si utilizarii;
- consolidarea si dezvoltarea rolului instrumentelor UE de sustinere a
inovarii (fondurile structurale, fondurile de dezvoltare rurala,
programul-cadru de cercetare-dezvoltare, etc.);
- promovarea parteneriatelor in materie de cunoastere si consolidarea
legaturilor intre educatie, intreprinderi, cercetare si inovare.”
b. „Tineretul in miscare” prin care se propune:
consolidarea performantei si atractivitatii internationale a institutiilor
de invatamant superior din Europa;
sporirea nivelului general de calitate la toate formele de educatie si
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formare în UE;
combinarea excelentei cu echitatea, prin promovarea mobilitatii
studentilor si a celor care urmeaza un curs de formare,
Imbunatatirea situatiei incadrarii in munca a tinerilor.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- „integrarea si consolidarea programelor UE de mobilitate, cele
destinate universitatilor, cele destinate cercetatorilor si corelarea
lor cu programele nationale;
- impulsionarea agendei de modernizare a invatamantului superior la
nivelul programelor scolare, al guvernantei si al finantarii;
- identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial
prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti;
- promovarea recunoasterii invatarii non-formale si informale;
- lansarea unui Cadru pentru incadrarea in munca a tinerilor.”
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c. „O agendă digitala pentru Europa” prin care se propune crearea unei
piete digitale unica, bazata pe internet rapid si ultrarapid si pe aplicatii
interoperabile:
pana in 2013: acces universal la internet in banda larga;
pana in 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel putin
30Mbps);
pana in 2020: o viteza a internetului de peste 100 Mbps in peste 50%
din locuintele din Europa.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- „oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investitiilor in
infrastructura

pentru

internet

de

mare

viteza,

deschisa

si

competitiva, precum si in serviciile conexe;
- dezvoltarea unei politici eficiente in domeniu;
- facilitarea utilizarii fondurilor structurale ale UE pentru realizarea
acestei agende.”
Cresterea inteligenta este necesara in vederea recuperarii decalajelor
intre cresterea economica a UE si cresterea economica a celor doi mari
competitori pe piata mondiala respectiv SUA si Japonia.
Aspecte de corectat in domeniul Inovarii:
„nivelul mai redus al investitiilor in cercetare, dezvoltare si
inovare;
utilizarea insuficienta a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor;
accesul dificil la inovare in anumite sectoare ale societatii;
ponderea mai redusa in UE a firmelor high-tech.”
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Aspecte de corectat in domeniul Educatiei:
„un sfert dintre elevi au competente slabe de citire, unul din sapte
tineri abandoneaza studiile si formarea prea devreme;
50% dintre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient
pentru cerintele noi de pe piata muncii;
in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani, doar 1
persoana din 3 are o diploma universitara, comparativ cu 40% in SUA
si peste 50% in Japonia;
conform “indicelui Shanghai” in clasamentul mondial al primelor 20
de universitati, sunt listate doar doua universitati europene.”
Aspecte de corectat in domeniul Societatii digitale:
„din valoarea de 2.000 miliarde € reprezentata de piata globala
pentru tehnologiile informatiei si comunicatiilor, firmele europene
reprezinta doar 25%;
ramanerea Europei in urma SUA si Japoniei in ceea ce priveste
internetul de mare viteza, afecteaza capacitatea acesteia de
inovare

in special

in zonele rurale,

diseminarea online a

cunostintelor si distributia online de bunuri si servicii.”
“Cresterea durabila inseamna promovarea unei economii mai
eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologice si
mai competitive, presupune dezvoltarea de noi procese si tehnologii
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(inclusiv cele ecologice) care:
- sa accelereze dezvoltarea de retele inteligente, ce folosesc TIC;
- sa exploateze retelele de la scara UE;
- sa consolideze avantajul competitiv al mediului european de
afaceri;
- sa constientizeze consumatorii in ceea ce priveste meritele utilizarii
eficiente a resurselor;
- sa scada emisia de dioxid de carbon;
- sa previna degradarea mediului, pierderea biodiversitatii, utilizarea
nedurabila a resurselor.”
Cresterea durabila va sta la baza coeziunii economice, sociale si
teritoriale prin derularea de actiuni in urmatoarele domenii:
“competitivitate:
- mentinerea avantajului fata de SUA si China, pe piata tehnologiilor
ecologice;
- eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor;
- productivitate crescuta pentru contracararea presiunii tot mai mari
de pe pietele de export si pentru un numar tot mai mare de materii
prime.”
“combaterea schimbarilor climatice:
- reducerea emisiilor de dioxid de carbon mult mai rapid in decada
care urmeaza;
- exploatarea completa a potentialului noilor tehnologii, precum
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posibilitatile de captare si stocare a dioxidului de carbon, care vor
genera reducerea emisiilor, realizarea de economii si crestere
economica;
- consolidarea capacitatii de rezistenta a economiilor UE in fata
riscurilor

climatice,

precum si

capacitatea

de

prevenire

a

dezastrelor si de reactie la acestea.”
“energie curata si eficienta:
-

scaderea importurilor UE de petrol si gaze cu 60 de miliarde € pana
in 2020;

-

cresterea PIB-ul cu 0,6%-0,8%;

-

crearea a peste 600 000 locuri de munca prin utilizarea energiei
regenerabile in 20% din energia folosita in UE;

- crearea a peste 400 000 locuri de munca prin atingerea obiectivului
de 20% privind eficienta energetica.”
Cresterea durabila va fi stimulata prin doua initiative:
a. “O Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii
resurselor” prin care se propune:
sprijinirea tranzitiei catre o economie eficienta in ceea ce priveste
utilizarea resurselor si cu emisii reduse de dioxid de carbon;
decuplarea cresterii economice de utilizarea resurselor, de consumul
de energie;
reducerea emisiilor de CO2;
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cresterea competitivitatii si promovarea securitatii energetice.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- „mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum fondurile
pentru dezvoltare rurala, fondurile structurale, si altele in cadrul
unei strategii solide de finantare (UE, publica nationala, privata);
- consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piata precum
certificate de emisii, incurajarea utilizarii extinse a achizitiilor
publice ecologice, etc;
- prezentarea de propuneri pentru modernizarea si decarbonizarea
sectorului transporturilor;
- implementarea de proiecte strategice in vederea eliminarii
blocajelor in sectiunile transfrontaliere si nodurile intermodale
(orase, porturi, platforme logistice);
- finalizarea pietei interne a energiei, derularea actiunilor din cadrul
planului privind tehnologiile energetice strategice (SET);
- promovarea proiectelor de infrastructura de importanta strategica
pentru UE in zona baltica, in Balcani, in regiunea mediteraneeana si
în Eurasia;
- adoptarea si implementarea unui Plan de actiune privind eficienta
energetica, promovarea unui program in domeniul utilizarii
eficiente a resurselor (sprijinind IMM-urile si gospodariile) prin
utilizarea fondurilor structurale si a altor tipuri de fonduri;
- stabilirea viziunii privind modificarile structurale si tehnologice
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necesare pentru a face tranzitia catre o economie cu emisii reduse
de dioxid de carbon, eficienta din punctul de vedere al utilizarii
resurselor si rezistenta la schimbarile climatice pana in 2050.”
La nivel national, statele membre vor trebui:
– „sa elimine treptat subventiile daunatoare mediului (exceptii in cazul
persoanelor defavorizate);
– sa dezvolte instrumente de piata, precum stimulente fiscale si achizitii
publice menite sa adapteze metodele de productie si de consum;
– sa dezvolte infrastructuri energetice si de transport inteligente,
modernizate si complet interconectate, sa utilizeze pe deplin TIC;
– sa asigure implementarea coordonata a proiectelor de infrastructura, in
cadrul retelei centrale a UE;
– sa se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor,
responsabile de o mare parte din emisiile generate si din congestiile
retelelor;
– sa utilizeze reglementarea, dezvoltand standarde de performanta
energetica in constructii si instrumente de piata precum impozitarea,
subventiile si achizitiile publice pentru a reduce consumul de energie si
de resurse;
- sa utilizeze fondurile structurale pentru a investi in constructia de
cladiri publice eficiente din punct de vedere energetic si într-o reciclare
mai eficienta;
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– sa stimuleze instrumente care permit economisirea de energie si care ar
putea creste eficienta in sectoarele mari consumatoare de energie,
precum cele bazate pe folosirea TIC.”
b. “O politica industriala adaptata erei globalizarii” prin care se
propune:
colaborea stransa intre

CE si intreprinderi,

sindicate, mediul

academic, ONG-uri, organizatii de consumatori;
elaborarea unui cadru pentru o politica industriala moderna, care sa
sprijine spiritual antreprenorial, sa ghideze si sa ajute industria;
promovarea competitivitatii sectorului industriei primare, al productiei
si al serviciilor din Europa.
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- „stabilirea politicii industriale apte sa mentina si sa dezvolte o baze
industriala puternica, competitiva, diversificata in Europa, sa
sprijine tranzitia sectoarelor de productie catre o utilizare mai
eficienta a energiei si a resurselor;
- dezvoltarea abordarii orizontale a politicii industriale, care sa
combine diverse instrumente de politica precum reglementarea
„inteligenta”, modernizarea achizitiilor publice, normele in materie
de concurenta, stabilirea de standarde;
- imbunatatirea mediului de afaceri, in special pentru IMM-uri,
inclusiv prin reducerea costurilor de tranzactie aferente desfasurarii
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unei activitati economice in Europa, prin promovarea clusterelor si
prin imbunatatirea accesului convenabil la finantare;
- restructurarea sectoarelor aflate in dificultate prin orientarea lor
catre activitati de viitor, inclusiv prin redistribuirea rapida a
competentelor catre sectoarele si pietele cu un ritm alert de
crestere;
- promovarea tehnologiilor si a metodelor de productie care reduc
utilizarea resurselor naturale si sporesc investitiile in patrimoniul
natural al UE;
- promovarea internationalizarii IMM-urilor;
- asigurarea faptului ca retelele de transport si de logistica permit
industriei din toata Uniunea sa beneficieze de acces efectiv pe
piata unica, pe piata internationala;
- dezvoltarea unei politici spatiale care sa puna la dispozitie
instrumentele necesare depasirii unor provocari-cheie la nivel
mondial;
- sporirea competitivitatii sectorului turismului in Europa;
- revizuirea

reglementarilor

in

vederea

sprijinirii

tranzitiei

sectoarelor serviciilor si productiei catre o utilizare mai eficienta a
resurselor, inclusiv printr-o reciclare mai eficienta;
- reînnoirea strategiei UE de promovare a responsabilitatii sociale a
intreprinderilor, ca element-cheie in asigurarea increderii pe
termen lung a angajatilor si a consumatorilor.”
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La nivel national, statele membre vor trebui:
- „sa imbunatateasca mediul de afaceri, in special pentru IMM-urile
inovatoare, inclusiv prin achizitii publice menite sa sprijine
initiativele care incurajeaza inovarea;
- sa amelioreze conditiile de asigurare a respectarii drepturilor de
proprietate intelectuala;
- sa reduca sarcina administrativa a societatilor si sa amelioreze
calitatea legislatiei in domeniul afacerilor;
- sa colaboreze cu partile interesate din diverse sectoare in vederea
identificarii blocajelor, elaborarii de analize comune cu privire la
modalitati de mentinere a unei baze industriale si de cunoastere
solide, de a plasa UE in pozitie de lider in ceea ce priveste
dezvoltarea durabila la nivel mondial.”
„Cresterea durabila este necesara in vederea sustinerii UE pentru a
prospera intr-o lume cu emisii reduse de dioxid de carbon, cu resurse
limitate, pentru prevenirea degradarii mediului, pierderea biodiversitatii
si utilizarea nedurabila a resurselor.”
Cresterea favorabila incluziunii inseamna promovarea unei
economii cu o rata ridicata a ocuparii fortei de munca, care sa asigure
coeziunea sociala si teritoriala si care presupune:
- asigurarea autonomiei cetatenilor prin rate ridicate ale ocuparii
fortei de munca;
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- investirea in dezvoltarea competentelor;
- combaterea saraciei;
- modernizarea pietelor muncii si a sistemelor de formare si de
protectie sociala;
- consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor
cresterii economice in toate regiunile UE inclusiv in cele
ultraperiferice;
- asigurarea accesului si oportunitatilor pentru toti cetatenii pe tot
parcursul vietii;
- cresterea participarii fortei de munca prin asigurarea de politici de
promovare a egalitatii de sanse intre femei si barbati.”
Se va actiona in vederea rezolvarii problemelor din urmatoarele
domenii:
“ocuparea fortei de munca:
-

schimbarile demografice au generat scaderea numarului de

persoane active;
-

in UE, doar doua treimi din populatia activa are loc de munca, in

comparatie cu peste 70% in SUA si in Japonia;
-

rata ocuparii fortei de munca este scazuta in special in randul

femeilor si al lucratorilor in varsta;
-

rata a somajului de peste 21% in randul tinerilor;

-

risc ridicat de pierdere a terenului pe piata muncii a persoanelor

neintegrate in campul muncii sau care au legaturi slabe cu acesta.
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competentele:
- aproximativ 80 de milioane de persoane au competente reduse sau
de baza;
- oportunitatile oferite prin invatarea de-a lungul vietii, apartin in
special persoanelor mai instruite;
- pana in 2020, 16 milioane de locuri de munca vor necesita nivel
inalt de calificare, in timp ce numarul locurilor de munca pentru
care se vor cere competente reduse va scadea cu 12 milioane;
- pentru

mentinerea

vietii

active

indelungate,

este

necesara

dobandirea si dezvoltarea de noi competente pe tot parcursul vietii.
combaterea saraciei:
-

80 de milioane de persoane erau amenintate de saracie, inainte

de aparitia crizei economice;
-

19 milioane dintre acestea sunt copii;
8% dintre persoanele care au un loc de munca nu castiga suficient

pentru a iesi din saracie, cei mai afectati fiind somerii.”
Cresterea favorabila incluziunii va fi stimulata prin doua initiative:
a. “O agenda pentru noi competente si noi locuri de munca” prin care
se propune:
crearea conditiilor necesare modernizarii pietelor muncii pentru a
creste nivelurile de ocupare a fortei de munca si pentru a asigura
sustenabilitatea modelelor sociale europene;
promovarea autonomiei cetatenilor prin dobandirea de noi competente
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care vor permite fortei de munca actuale si viitoare, adaptarea la
noile conditii si la eventualele schimbari de cariera;
reducerea somajului;
sporirea productivitatii muncii.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- „definirea si punerea in aplicare a celei de a doua etape a agendei
de

flexicuritate,

in

vederea

identificarii

modalitatilor

de

imbunatatire si gestionare a tranzitiilor economice, de combatere a
somajului, de crestere a ratelor de activitate;
- adaptarea cadrului legislativ, in conformitate cu

principiile

reglementarii „inteligente”, la evolutia modelelor de organizare a
muncii, la noile riscuri la adresa sanatatii si securitatii muncii;
- facilitarea si promovarea mobilitatii lucratorilor in interiorul UE si
asigurarea unei corespondente mai bune intre cererea si oferta de
locuri de munca, prin intermediul sprijin financiar acordat din
fondurile structurale, in special din Fondul social european (FSE);
- consolidarea

capacitatii

partenerilor

sociali,

valorificarea

potentialului de solutionare a problemelor oferit de dialogul social
la toate nivelurile (la nivelul UE, la nivel national/ regional, la nivel
sectorial si la nivelul intreprinderilor);
- impulsionarea cadrului strategic de cooperare in materie de
educatie si formare in care sa fie implicate toate partile interesate;
- asigurarea

dobandirii

competentelor

necesare

in

vederea
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continuarii studiilor si a integrarii pe piata muncii, precum si a
recunoasterii

acestora

pe

tot

parcursul

educatiei

generale,

profesionale, superioare si din viata adulta.”
La nivel national, statele membre vor trebui:
- “sa puna in aplicare masurile nationale de flexicuritate, sa reduca
segmentarea pietei muncii, sa faciliteze tranzitiile si reconcilierea
vietii profesionale cu viata privata;
- sa analizeze, sa monitorizeze eficienta sistemelor fiscale si de
asigurari sociale pentru a asigura rentabilitatea muncii;
- sa promoveze noi forme de reconciliere a vietii profesionale cu cea
privata, politici de imbatranire activa, sa sporeasca egalitatea de
sanse intre femei si barbati;
- sa promoveze, sa monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor
dialogului social;
- sa impulsioneze punerea in aplicare a Cadrului european al
calificarilor, prin instituirea unor cadre nationale ale calificarilor;
- sa

asigure

dobandirea

competentelor

necesare

in

vederea

continuarii studiilor si a integrarii pe piata muncii, recunoasterea
acestora

pe

tot

parcursul

educatiei

generale,

profesionale,

superioare si din viata adulta, inclusiv in cadrul invatarii nonformale si informale;
- sa dezvolte parteneriate intre mediul educatiei/ formarii si cel al
muncii, in special prin implicarea partenerilor sociali in planificarea
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ofertelor de educatie si formare.”
b. „O platforma europeana de combatere a saraciei” prin care se
propune:
asigurarea coeziunii economice, sociala, teritoriale, ca o continuare a
anului in curs, care reprezinta “Anul european de lupta impotriva
saraciei si excluziunii sociale”;
sensibilizarea

opiniei

publice

pentru

recunoasterea

drepturilor

fundamentale ale persoanelor care se confrunta cu saracia si
excluziunea sociala.”
Comisia Europeana va depune eforturi pentru:
- „elaborarea unei platforme de cooperare, de schimb de bune
practici, in vederea incurajarii actorilor din sectorul public si privat
de a reduce excluziunea sociala prin actiuni concrete, inclusiv prin
acordarea finantari din fondurile structurale, in special din FSE;
- elaborarea si implementarea de programe care vizeaza promovarea
inovarii sociale

in randul grupurilor celor mai vulnerabile,

dezvoltarea unei noi agende pentru integrarea migrantilor;
- evaluarea caracterului adecvat si a sustenabilitatii sistemelor de
protectie sociala si de pensii si identificarea modalitatilor de
imbunatatire a accesului la sistemele de sanatate.”
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La nivel national, statele membre vor trebui:
- “sa promoveze responsabilitatea colectiva si individuala pe care o
impart in domeniul combaterii saraciei si excluziunii sociale;
- sa defineasca si sa puna in aplicare masuri care vizeaza grupurile cu
un grad de risc ridicat precum familiile monoparentale, femeile in
varsta, minoritatile, romii, persoanele cu handicap si personale fara
adapost;
- sa isi dezvolte sistemele de securitate sociala si de pensii pentru a
asigura un nivel adecvat al ajutorului pentru venit si al accesului la
asistenta medicala.”
Cresterea favorabila incluziunii este necesara in vederea:
- „oferirii populatiei acces la centre de ingrijire a copiilor si la centre
destinate altor persoane aflate in intretinere;
- punerii in aplicare a principiilor privind flexicuritatea;
- oferirii cetatenilor posibilitatea de a dobandi noi competente care
sa le permita adaptarea la noile conditii si la eventualele schimbari
de cariera;
- combaterea saraciei si excluziunii sociale;
- reducerea inegalitatilor in materie de sanatate;
- imbunatatirea

capacitatii

de

a

face

fata

fenomenului

de

imbatranire activa.
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Guvernanta economica:
Criza economica:
- a evidentiat deficiente structurale in economia Europei;
- a anulat progrese precedente;
- a identificat evidente probleme fundamentale si solutii neviabile pe
termen lung;
- a demonstrat interdependenta economiilor europene;
- a subliniat necesitatea coordonarii politicilor economice la nivelul
UE in vederea rezolvarii de probleme, promovarii cresterii
economice si crearii de locuri de munca.
Cei trei piloni ai noii guvernante economice:
1. „Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atenta
din partea UE si include:
- prioritatile politice si obiectivele stabilite in cadrul Strategiei
Europa 2020;
- angajamentele suplimentare pe care si le-au asumat statele
membre participante la Pactul euro plus;
- consolidarea supravegherii de catre UE a politicilor economice si
fiscale, ca parte a Pactului de stabilitate si crestere, dar si prin
intermediul noilor instrumente menite sa stopeze dezechilibrele
macroeconomice;
- adoptarea unei noi metode de lucru numita „semestrul european”
care permite discutarea prioritatilor economice si bugetare in

57

COMUNA PECINEAGA – JUDEŢUL CONSTANŢA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

aceeasi perioada a fiecarui an.
2. Asigurarea stabilitatii zonei euro si include:
- mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reactie
a UE la criza datoriei suverane;
- inlocuirea lor de un mecanism permanent,
Mecanismul european de stabilitate (MES);
- aplicarea unor programe de reforma si consolidare fiscala,
elaborate in stransa colaborare cu FMI.
3. redresarea sectorului financiar”
Aspecte esentiale ale noii guvernante economice a UE
Semestrul european: reprezinta primele 6 luni ale fiecarui an, perioada
in care are loc coordonarea politicilor bugetare, macroeconomice si
structurale ale statelor membre in baza careia se tine cont de
recomandarile UE in luarea deciziilor cu privire la bugetul national si la
alte aspecte de interes economic.
Etape:
„Ianuarie:
- analiza anuala a cresterii este prezentata de Comisie,
- sunt stabilite prioritatile UE pentru anul urmator, in materie de
crestere economica si locuri de munca. Martie:
- pe baza analizei anuale a cresterii, sefii de stat si de guvern
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elaboreaza orientarile UE pentru politicile nationale.
Aprilie:
- statele membre transmit:
- planurile nationale privind garantarea finantelor publice
sanatoase (programele de stabilitate/convergenta);
- programele de reforma;
- masurile propuse pentru promovarea cresterii inteligente,
durabile si favorabile incluziunii (programele nationale de reforma).
Iunie:
- evalurea programelor de catre Comisie;
- in cazul in care este necesara, formularea de recomandari specifice
pentru fiecare tara;
- discutarea si aprobarea in Comisie a recomandarilor;
- adoptarea oficiala a recomandarilor adresate fiecarei tari.”
„Pactul de stabilitate si crestere: consta intr-un set de reguli care
incurajeaza statele membre sa mentina viabilitatea finantelor publice.”
Componente:
1. „Componenta preventiva consta in transmiterea de catre statele
membre, a programul anual de stabilitate (tarile din zona euro) sau
de convergenta (celelalte state membre), impreuna cu programul
national de reforma, program care prezinta modul in care statul
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membru intentioneaza sa asigure si sa mentina viabilitatea finatelor
publice pe termen mediu. Ulterior, Comisia poate oferi recomandari
politice (in iunie, in cadrul semestrului european) sau, daca este
necesar, poate inainta o propunere Consiliului pentru ca acesta sa
transmita un avertisment in cazul unui deficit excesiv.
2. Componenta corectiva reglementeaza procedura in caz de deficit
excesiv (PDE). In baza PDE, daca deficitul bugetar al unui stat
membru depaseste limita de 3% (conform Tratatului), Consiliul va
transmite recomandari privind redresarea situatiei. Nerespectarea
acestor recomandari poate duce la impunerea de sanctiuni pentru
statele din zona euro.”
Pactul de stabilitate si crestere este in curs de consolidare, prin
introducerea unor modificari menite:
- „sa permita componentei corective a Pactului sa ia mai bine in
considerare interactiunea dintre datorie si deficit, mai ales in tarile
puternic indatorate (unde datoria publica depaseste 60% din PIB);
- sa accelereze procedura in caz de deficit excesiv si sa faca
impunerea sanctiunilor semiautomata - in acest sens, in cadrul
Consiliului va fi nevoie de o majoritate calificata, nu atat pentru a
aproba, cat mai ales pentru a respinge o propunere de sanctionare
inaintata de Comisie;
- sa amelioreze cadrele bugetare nationale, abordand aspectele
contabile si statistice, precum si practicile in materie de previziuni.
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Alegerile economice divergente facute in ultimul deceniu de catre
statele membre, au accentuat diferentele in materie de competitivitate
generand dezechilibre macroeconomice la nivelul UE. Economiile statelor
membre vor fi monitorizate in vederea depistarii dezechilibrelor
macroeconomice, in cazul in care vor fi inregistrate depasiri ale
„nivelurile de alerta”, Comisia urmand sa faca recomandari in urma
rezulatelor analizelor aprofundate.”
„Pactul euro plus consta intr-un program suplimentar de reforme,
care constituie o reflectie a interdependentei dintre ele.
Printre cele alte sase tari, care nu fac parte din zona euro, dar care
au decis sa adere la acest pact, se numara si Romania. Cele patru
domenii vizate de Pactul euro plus sunt competitivitate, ocuparea fortei
de munca, viabilitatea finantelor publice si consolidarea stabilitatii
financiare.
Pactul a fost aprobat de liderii UE in martie 2011. Cele 23 de tari
semnatare se angajeaza sa implementeze reformele in detaliu. Cele
patru state membre care nu au semnat pactul sunt libere sa faca acest
lucru oricand doresc. Angajamentele asumate in virtutea pactului se
integreaza in noul cadrul de guvernanta economica si sunt incluse in
programele nationale de reforma ale statelor membre.”
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Remedierea sectorului financiar
„In vederea prevenirii aparitiei problemelor si asigurarii ca actorii
din sectorul financiar sunt supusi unor monitorizari stricte, UE a elaborat
reglementari si a creat agentii specifice, intreprinzandu-se si alte actiuni,
cu scopul de garantare pentru bancile europene a existentei de suficiente
rezerve de capital, necesare pentru a face fata socurilor din sistem,
astfel sistemul bancar pastrandu-si functionalitatea in domeniul oferirii
de credite intreprinderilor si persoanelor fizice.”
„Dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoile prezentului, fara a
compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface
propriile nevoi".
„Conceptul de „dezvoltare durabila”, a luat nastere din necesitatea
gasirii raspunsurilor la intrebari precum:
- Cum putem concilia progresul economic si social fara a pune in
pericol echilibrul natural al planetei?
- Cum putem repartiza bogatia intre tarile dezvoltate si cele mai
putin dezvoltate?
- Cum putem asigura un trai decent unui numar insemnat de milioane
oameni aflati in pericol, in regiunile in care planeta sufera in urma
exploatarilor excesive a resurselor naturale?
- Cum putem actiona in vederea asigurarii generatiilor viitoare unui
biosistem sanatos?”
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Scurt istoric al dezvoltarii durabile
“1972, Conferinta Natiunilor Unite, la Stockholm are loc:
113

natiuni

discuta

problemele

poluarii,

distrugerii

resurselor,

deteriorarii mediului, pericolul disparitiilor unor specii, nevoia cresterii
nivelului de trai al oamenilor; se subliniaza legatura indisolubila intre
calitatea vietii si calitatea mediului pentru generatiile actuale si viitoare.
1986, Comisia mondiala de mediu si dezvoltare, infiintata de
Natiunile Unite: are ca scop studierea dinamicii deteriorarii mediului si
oferirea de solutii cu privire la viabilitatea pe termen lung a societatii
umane; sunt identificate doua probleme majore:
- dezvoltarea nu inseamna doar profituri mai mari si standarde inalte
de trai pentru un mic procent din populatie, ci cresterea nivelului
de trai al tuturor;
- dezvoltarea nu ar trebui sa implice distrugerea sau folosirea
nesabuita a resurselor noastre naturale, nici poluarea mediului
ambient.
1992, Summitul de la Rio “conferinta secolului”:
120 natiuni, au avut ca scop stabilirea unei noi strategii a dezvoltarii
economice, industriale si sociale in lume, fiind acceptata ideea ca
dezvoltarea durabila reprezinta "o noua cale de dezvoltare care sa
sustina progresul uman pentru intreaga planeta si pentru un viitor
indelungat". S-a obtinut consensul pentru un plan de dezvoltare durabila
numit Agenda 21 si doua seturi deprincipii, Declaratia de la Rio cu
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privire la mediu si dezvoltare si Principiile padurii.
1997, includerea conceptului de “dezvoltare durabila” in Tratatul de
la Maastricht, ca obiectiv politic al UE.
2002, Summitul de la Johannesburg:
Se studiaza progresul facut spre dezvoltarea durabila si se reafirma
angajamentul tarilor participante.
Aspecte discutate:
- reducerea numarului locuitorilor planetei care nu au acces la
rezerve de apa potabila, de la peste 1 miliard la 500 milioane pana
in anul 2015;
- injumatatirea numarului celor ce nu au conditii de salubritate
corespunzatoare , la 1,2 miliarde;
- cresterea folosirii surselor durabile de energie si refacerea
efectivelor de peste secatuite.
2001, Consiliul European de la Goteborg:
- adoptarea Strategiei Europene de Dezvoltare Durabila (SDD);
- propunerea Setului de Indicatori de Dezvoltare Durabila, cu scopul
monitorizarii SSD (in iunie 2006 aceasta a fost revizuita si, adoptat
un nou model de guvernare).”
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Obiectivele – cheie ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabila a
Uniunii Europene:
“Protectia mediului, prin masuri care sa permita disocierea cresterii
economice de impactul negativ asupra mediului;
Echitatea

si

coeziunea

sociala,

prin

respectarea

drepturilor

fundamentale, diversitatii culturale, egalitatii de sanse si prin
combaterea discriminarii de orice fel;
Prosperitatea economica, prin promovarea cunoasterii, inovarii si
competitivitatii pentru asigurarea unor standarde de viata ridicate si
unor locuri de munca abundente si bine platite;
Indeplinirea responsabilitatilor internationale ale UE prin promovarea
institutiilor democratice in slujba pacii, securitatii si libertatii, a
principiilor si practicilor dezvoltarii durabile pretutindeni in lume.
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Principiile Strategiei pentru
Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene
Promovarea si protectia drepturilor fundamentale ale omului;
Solidaritatea in interiorul generatiilor si intre generatii;
Cultivarea unei societati deschise si democratice;
Informarea si implicarea activa a cetatenilor in procesul decizional;
Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali;
Coerenta politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional,
national si global;
Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de
impact si consultarea factorilor interesati;
Utilizarea

cunostintelor

moderne

pentru

asigurarea

eficientei

economice si investitionale;
Aplicarea principiului precautiunii in cazul informatiilor stiintifice
incerte;
Aplicarea principiului “poluatorul plateste”.
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7. Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei
Orizonturi 2013-2020-2030
“In anul 2008, a fost elaborata Strategia Nationala pentru
Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 avand ca
motto ideea “Mentine sanatos ceea ce te mentine sanatos”, document
aprobat prin H.G. nr. 1460 din 12 noiembrie 2008, publicata in Monitorul
Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008.
Strategia recomanda mecanisme specifice la nivelul autoritatilor
centrale, locale dar si la nivelul societatii civile, sub egida Academiei
Romane, pentru monitorizarea implementarii obiectivelor stabilite.”
“Documente programatice si strategii sectoriale elaborate pre- si
post-aderare ca baza de referinta pentru Strategia Nationala pentru
Dezvoltare Durabila Romaniei Orizonturi 2020-2030:
- Tratatul de Aderare Romania – Uniunea Europeana;
- Planul National de Dezvoltare 2014 - 2020 (PND);
- Cadrul Strategic National de Referinta 2014 - 2020 (CSNR);
- Programul National de Reforma;
- Programul de Convergenta;
- Strategie post-aderare a Romaniei;
- Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.”
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Strategia de Dezvoltare Durabila (SDD): teme, domenii, obiective EU,
obiective RO
1. Schimbarile climatice si energia curata
“Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbarilor climatice prin
limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si a efectelor
negative ale acestora asupra societatii si mediului.”
“Orizont 2020. Obiectiv national: Asigurarea functionarii eficiente si in
conditii de siguranta a sistemului energetic national, atingerea nivelului
mediu actual al UE in privinta intensitatii si eficientei energetice;
indeplinirea obligatiilor asumate de Romania in cadrul pachetului
legislativ „Schimbari climatice si energie din surse regenerabile” si la
nivel international in urma adoptarii unui nou acord global in domeniu;
promovarea si aplicarea unor masuri de adaptare la efectele schimbarilor
climatice si respectarea principiilor dezvoltarii durabile.”
“Orizont 2030. Obiectiv national: Alinierea la performantele medii ale UE
privind indicatorii energetici si de schimbari climatice; indeplinirea
angajamentelor in domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera
in concordanta cu acordurile internationale si comunitare existente si
implementarea unor masuri de adaptare la efectele schimbarilor
climatice.”
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2. Transport durabil
„Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea ca sistemele de transport sa
satisfaca nevoile conomice, sociale si de mediu ale societatii, reducand,
in acelasi timp, la minimum impactul lor nedorit asupra economiei,
societatii si mediului.”
„Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu actual al UE
in privinta eficientei economice, sociale si de mediu a transporturilor si
realizarea unor progrese substantiale in dezvoltarea infrastructurii de
transport.”
“Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea de nivelul mediu al UE din
acel an la toti parametrii de baza ai sustenabilitatii in activitatea de
transporturi.”

3. Productie si consum durabile
“Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum si
productie sustenabile.”
“Orizont 2020. Obiectiv national: Decuplarea cresterii economice de
degradarea mediului prin inversarea raportului dintre consumul de
resurse si crearea de valoare adaugata si apropierea de indicii medii de
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performanta ai UE privind sustenabilitatea consumului si productiei.”

“Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea de nivelul mediu realizat la
acea data de tarile membre UE din punctul de vedere al productiei si
consumului durabile.”
4. Conservarea si gestionarea resurselor naturale
“Obiectiv general SDD/UE: Imbunatairea gestionarii resurselor naturale si
evitarea exploatarii lor excesive, recunoasterea valorii serviciilor
furnizate de ecosisteme.”
„Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu actual al
tarilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabila a
resurselor naturale.”
„Orizont

2030.

Obiectiv

national:

Apropierea

semnificativa

de

performantele de mediu ale celorlalte state membre UE din acel an.”

5. Sanatatea publica
„Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate
in

conditii

de

egalitate

si

imbunatatirea

protectiei

impotriva

amenintărilor la adresa sanatatii.”
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„Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea unor parametri apropiati de
nivelul mediu actual al starii de sanatate a populatiei si al calitatii
serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea
aspectelor de sanatate si demografi ce in toate politicile publice ale
Romaniei.”
“Orizont 2030. Obiectiv national: Alinierea deplina la nivelul mediu de
performanta, inclusiv sub aspectul finantarii serviciilor de sanatate, al
celorlalte state membre ale UE.”

6. Incluziunea a demografia si migratia
“Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societati bazate pe incluziunea
sociala prin luarea in considerare a solidaritatii intre generatii si in
interiorul lor si asigurarea cresterii calitatii vietii cetatenilor ca o
conditie a bunastarii individuale durabile.”
“Orizont 2020. Obiectiv natonal: Promovarea consecventa, in noul cadru
legislativ si institutional, a normelor si standardelor UE cu privire la
incluziunea sociala, egalitatea de sanse si sprijinirea activa a grupurilor
defavorizate; punerea in aplicare, pe etape, a Strategiei Nationale pe
termen lung privind populatia si fenomenele migratorii.”
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“Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea semnificativa de nivelul
mediu al celorlalte state membre ale UE in privinta coeziunii sociale si
calitatii serviciilor sociale.”

7. Saracia globala si sfidarile dezvoltarii durabile
“Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activa a dezvoltarii durabile la
nivel global si asigurarea punerii de acord a politicilor interne si externe
ale Uniunii Europene cu principiile dezvoltarii durabile si angajamentele
sale in aceasta privinta.”
“Orizont 2020. Obiectiv national: Conturarea domeniilor specifice de
aplicare a expertizei si resurselor disponibile in Romania in slujba
asistentei pentru dezvoltare, si alocarea in acest scop a circa 0,50% din
venitul national brut.”
“Orizont 2030. Obiectiv national: Alinierea completa a Romaniei la
politicile Uniunii Europene in domeniul cooperarii pentru dezvoltare,
inclusiv din punctul de vedere al alocarilor bugetare ca procent din
venitul national brut.”
Alte strategii nationale isi propun ca prin atingerea obiectivelor stabilite
sa contribuie la protejarea mediului, la imbunatatirea calitatii apelor, la
cresterea atractivitatii zonelor de turism, astfel incat, gradul calitatii
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vietii locuitorilor sa ajunga la nivelul existent in tarile Uniunii Europene.

STRATEGIA GUVERNULUI ROMANIEI DE INCLUZIUNE
A CETATENILOR ROMANI
APARTINAND MINORITATII ROMILOR PENTRU PERIOADA 2014-2020

„Incluziunea sociala este definita ca un proces prin care se asigura ca
persoanele confruntate cu riscul saraciei si excluziunii dobandesc
oportunitatile si resursele necesare pentru a participa pe deplin la viata
economica, sociala si culturala si ca se bucura de un standard de viata si
bunastare considerat normal in societatea in care traiesc.”
„Aplicarea politicii de incluziune sociala a minoritatii romilor presupune o
abordare integratoare, un proces planificat si actiuni conjugate, urmate
de adoptarea de strategii, programe si proiecte specifice.”
„Guvernul Romaniei considera incluziunea sociala a romilor un aspect ce
trebuie reflectat in toate domeniile de activitate de pe agenda fiecarei
institutii publice centrale si locale.”
Numarul mediul al romilor din Romania, in conformitate cu esimarile CE,
este de 1.850.000 persoane, echivalentul unui procent de 8,32% din
populatia totala a Romaniei.
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„Scopul Strategiei: asigurarea incluziunii socio - economice a cetatenilor
romani apartinand minoritatii rome prin implementarea unor politici
integrate in domeniul educatiei, ocuparii fortei de munca, sanatatii,
locuirii, culturii si infrastructurii sociale.”
Obiectivele Strategiei:
„1. Asigurarea accesului egal, gratuit si universal al cetatenilor romani
apartinand minoritatii rome la educatie de calitate la toate nivelurile in
sistemul public de invatamant, pentru a sprijini cresterea economica si
dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere.
2. Promovarea educatiei incluzive in cadrul sistemului educational,
inclusiv prin prevenirea si eliminarea segregarii, precum si combaterea
discriminarii pe baze etnice, de statut social, dizabilitati sau alte criterii
care afecteaza copiii si tinerii proveniti din grupuri dezavantajate,
inclusiv romi.
3. Stimularea cresterii ocuparii fortei de munca a persoanelor apartinand
minoritatii rrome si cresterea atractivitatii pentru investitii.
4. Stimularea masurilor de promovare a sanatatii care sa contribuie la
cresterea accesului cetatenilor apartinand minoritatii rome la serviciile
de sanatate publica si la cresterea sperantei de viata.
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5. Asigurarea de catre institutiile centrale, locale si partenerii sociali a
conditiilor de locuit decente in comunitatile defavorizate din punct de
vedere economic si social, precum si asigurarea accesului la servicii
publice si mica infrastructura.
6. Pastrarea, dezvoltarea si afirmarea identitatii culturale (limba,
obiceiuri, patrimoniu) a minoritatii rrome.
7. Dezvoltarea, de catre institutii, a unor masuri care, prin serviciile pe
care le ofera, sa raspunda unor nevoi sociale ale categoriilor
defavorizate, inclusiv a membrilor minoritatii rome in domeniile:
dezvoltare comunitara, protectia copilului, justitie si ordine publica.”
Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere zone din lume
din punct de vedere economic şi, potenţial, una dintre cele mai
competitive. Cu toate acestea, existenţa unor disparităţi semnificative
privind prosperitatea şi productivitatea între statele membre şi între
regiunile acestora determină slăbiciuni structurale majore. La nivelul
Uniunii Europene există mai mult de 19 milioane de şomeri, ceea ce
înseamnă o rată a şomajului de aproximativ 9% faţă de 5%, cât este în şi
Japonia. De asemenea, investiţiile în cercetare şi dezvoltare sunt mult
mai mici în Uniunea Europeană faţă de cele înregistrate de aceste ţări.
Disparităţile regionale au crescut în mod semnificativ, o dată cu
integrarea celor 12 noi state membre în mai 2004 şi ianuarie 2007. Astfel,
10% din populaţia de la nivelul Uniunii Europene, care trăieşte în
regiunile cele mai dinamice, generează de opt ori mai multe venituri în
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termeni de Produs Intern Brut (PIB)1 decât 10% din populaţia care
trăieşte în zonele cel mai puţin dezvoltate.
În acest context, este evident că se impune ca dezideratele legate
de realizarea coeziunii economice şi sociale, sprijinirea, dezvoltării rurale
sau asigurarea unei dezvoltări durabile, care au condus la crearea UE şi
care s-au dezvoltat pe parcurs, să fie concretizate.
Politica Agricolă Comună (PAC) este nu numai una dintre primele
politici comune, dar este şi printre cele mai importante. Importanţa ei
deosebită în cadrul construcţiei comunitare este reflectată prin câteva
trăsături distincte:
•

Este o politică integraţionistă, dat fiind că politicile agricole

naţionale au fost înlocuite, pentru marea majoritate a producţiei
agricole,

de

reglementări comune

de

funcţionare

a pieţelor şi

comercializare a produselor.
•

Este o politică mare consumatoare de resurse financiare. Politica

agricolă consumă, prin sistemul complex de subvenţii şi alte stimulente
financiare, circa jumătate din bugetul Uniunii Europene.
Încă de la stabilirea sa ca politică europeană comună, PAC a
cunoscut o serie de reforme succesive, influenţate în principal de
necesităţile agriculturii europene, de procesele de lărgire a UE şi de
posibilitatea de desfacere a produselor pe piaţa mondială. Reformele au
vizat, în principal, simplificarea modului de acordare a subvenţiilor,
eficientizarea politicii şi reducerea costurilor bugetare, evoluând de la o
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politică ce se concentra pe sprijinirea producţiei, la o politică orientată
către cerinţele pieţei, axată pe parametri calitativi, ecologici şi de
siguranţă privind alimentele şi utilizarea eficientă şi durabilă a resurselor.
În plus, faptul că mai mult de 60% din populaţia celor 27 de state
membre ale Uniunii Europene trăieşte în zone rurale care acoperă 90% din
teritoriul european, politica de dezvoltare rurală este un domeniu de o
importanţă crucială.
Multe dintre zonele rurale ale statelor Uniunii Europene, în special
cele nou intrate, se confruntă cu probleme semnificative.
Diferenţele între nivelul de prosperitate al statelor membre ale
U.E. şi cel al noilor state membre – în 2001, numai 45% din nivelul UE
(PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare) –
sunt chiar mai accentuate în zonele rurale, din cauza unei combinaţii de
venituri mici şi un nivel mai ridicat de şomaj în aceste zone, populaţie
activă îmbătrânită, nivel redus de pregătire profesională în comparaţie cu
zonele urbane.
Pe de altă parte, mediul rural din Europa trebuie păstrat şi
valorificat, atât din punct de vedere turistic, cât şi din perspectiva celor
care îşi doresc să locuiască aici cu condiţia să aibă acces la servicii şi
infrastructură corespunzătoare. Mai mult, spaţiul rural este principalul
mijloc de contracarare a schimbărilor climatice.
Politica de dezvoltare rurală a UE vizează astfel soluţionarea
problemelor cu care se confruntă zonele rurale şi exploatarea
potenţialului acestora, într-un cadru mai larg. Teoretic, fiecare stat
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membru poate decide şi aplica politici de dezvoltare rurală, independent
de celelalte state, însă pe de o parte, nu toate ţările Uniunii Europene ar
putea aplica politica de care au nevoie, iar pe de altă parte multe
aspecte abordate de politica de dezvoltare rurală nu se limitează strict la
teritoriul naţional sau la o regiune anume (de exemplu, poluarea nu are
graniţe, iar lupta pentru un mediu durabil a devenit o preocupare la nivel
european şi internaţional).
Drept urmare, s-a impus necesitatea ca UE să dezvolte o politică
comună de dezvoltare rurală, care este parţial finanţată din bugetul
central al UE şi parţial din bugetele naţionale ale statelor membre.
Conform prevederilor comunitare, se doreşte ca sprijinul financiar
acordat în favoarea dezvoltării rurale, să contribuie la realizarea
următoarelor obiective:
-

îmbunătăţirea

competitivităţii

agriculturii şi

silviculturii

prin

sprijinirea restructurării, dezvoltării şi inovaţiei;
-

îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, prin sprijinirea

gestionării terenurilor;
-

îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural şi promovarea

diversificării activităţilor economice.
Politica de coeziune s-a dezvoltat începând cu anii 60-70, devenind
tot mai complexă o dată cu valurile de extindere a Uniunii Europene, ca
politică de reducere a disparităţilor şi dezvoltare echilibrată a statelor şi
regiunilor. Politica de Coeziune, coroborată cu politicile de protecţie a
mediului şi politica egalităţii de şanse, conduce la promovarea unei
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dezvoltări durabile în cadrul Uniunii Europene.
Politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene are 3 mari
obiective:
❖

Convergenţă (finanţat cu 80% din bugetul destinat fondurilor

structurale şi de coeziune – vizează:
-

regiunile din statele membre ale Uniunii Europene care au un

PIB/locuitor mai mic decât 75% din media comunitară;
-

regiunile care intră sub aşa numitul "efect statistic";

-

consolidarea spiritului antreprenorial,

-

societatea informaţională,

-

mediu înconjurător,

-

prevenirea riscurilor,

-

turism,

-

transporturi,

-

energie,

-

educaţie,

-

sănătate,

-

ajutoare directe pentru IMM-uri.

❖

Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă (finanţat

cu

15%

in

bugetul destinat fondurilor structurale şi de coeziune) –

vizează regiunile care nu sunt eligibile în cadrul obiectivului de
convergenţă:
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▪

Inovare şi economia cunoaşterii prin:

-

întărirea capacităţii regionale în domeniul inovării,

-

stimularea inovării în cadrul IMM-urilor,

-

promovarea spiritului antreprenorial,

-

crearea de noi instrumente financiare,

▪

Mediul înconjurător şi prevenirea riscurilor prin:

-

reabilitarea

zonelor

contaminate,

dezvoltarea

biodiversităţii,

Natura 2000,
-

eficacitatea în domeniul energetic şi energii neconvenţionale,

-

planuri de prevenire şi gestionare a riscurilor naturale şi

tehnologice.
▪

Acces la transporturi şi tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor

(TIC) de interes economic general (în afara marilor oraşe) prin:
-

îmbunătăţirea reţelelor de transport secundare

-

promovarea TIC în IMM-uri

❖

Cooperare teritorială europeană (finanţat cu 5% din bugetul

destinat fondurilor structurale şi de coeziune) – se referă la:
-

cooperarea transnaţională;

-

cooperarea transfrontalieră;

-

cooperarea interregională.

Elementul de cotitură în dezvoltarea economică şi socială a Uniunii
Europene, inclusiv în ceea ce priveşte priorităţile strategiilor şi politicilor
acesteia (PAC, Politica de coeziune), îl constituie Consiliul European de la
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Lisabona, din martie 2000, unde a fost lansată Strategia de la Lisabona.
Cunoscută şi sub numele de Agenda Lisabona, Strategia de la Lisabona
reprezintă planul de acţiune adoptat de statele membre ale Uniunii în
anul 2000, cu scopul de a transforma economia europeană, în “cea mai
dinamică şi competitivă economie din lume, bazată pe cunoaştere,
capabilă de dezvoltare durabilă, oferind locuri de muncă mai multe şi mai
bune, cu o mai mare coeziune socială şi care respectă mediul”.
Prin intermediul strategiei au fost identificate cinci domenii-cheie în care
se impune aplicarea de reforme, respectiv: societatea cunoaşterii, piaţa
internă, mediul de afaceri, piaţa forţei de muncă şi protecţia mediului
înconjurător.
Ca urmare a unei evaluări pe termen mediu a rezultatelor obţinute de
către Statele Membre, Strategia de la Lisabona a fost revizuită în
februarie 2005, iar ţintele ei au fost reorientate.
Astfel, cele mai importante ţinte ale Strategiei Lisabona revizuite:
menţinerea unei creşteri medii anuale a PIB de aproximativ 3%
rata de ocupare totală a forţei de muncă de 70% (67% în 2005)
rata de ocupare a forţei de muncă feminine de 60% (57% în 2005)
50% rata şomajului în rândul vârstnicilor (55-64 ani)
o creştere de cinci ani în vârsta medie la care persoanele părăsesc
piaţa muncii (pensionare medie efectivă pentru a asigura media UE de
65),
pentru 90% dintre copiii cu vârsta între 3 ani şi vârsta
obligatorie pentru şcoală,
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disponibilitatea de servicii de îngrijire şi pentru 33% dintre copiii cu
vârsta sub 3 ani,
reducerea numărului de abandonuri şcolare cu 50% (faţă de anul
2000),
cel puţin 85% tinerii de 22 ani şi 80% din grupa de vârstă 25-64 ani în
Uniunea

Europeană ar trebui să fie absolvenţi de liceu

nivelul mediu al Uniunii Europene de participare la formarea
continuă ar trebui să fie de cel puţin 12,5% din populaţia adultă cu vârstă
de muncă (grupa de vârstă 25-64 ani),
o rată medie a UE nu mai mare de 10% din abandonuri şcolare,
creşterea numărului absolvenţilor MSTE (tehnologie şi inginerie) cu
cel puţin 15%,
cheltuielile totale pentru Cercetare-dezvoltare să atingă 3% din PIB
(1% cheltuieli susţinute de Guvern şi 2% cheltuieli susţinute de firme),
cheltuielile din întreprinderi pentru cercetare-dezvoltare să atingă
67% din total cheltuieli,
conectarea locuinţelor la internet să atingă 30%,
administraţiile să furnizeze servicii 100% online.
Strategia de dezvoltare durabilă, cunoscută şi sub numele de
Strategia Göteborg, este considerată “dimensiunea de mediu” a
strategiei Lisabona, având ca priorităţi: schimbările climatice, sistemele
de transport, sănătatea publică şi gestionarea responsabilă a resurselor
naturale.
Strategia de Dezvoltare Durabilă (SDD) reprezintă o strategie
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coerentă privind modul în care UE înţelege să contribuie la respectarea
principiului dezvoltării durabile şi are drept obiectiv identificarea şi
realizarea acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii vieţii,
prin crearea comunităţilor durabile capabile să gestioneze şi să utilizeze
eficient resursele disponibile şi să valorifice potenţialul social şi de
mediu, asigurând astfel prosperitatea, protejarea mediului şi coeziunea
socială. Cele 3 dimensiuni ale dezvoltării durabile (economică, socială şi
de mediu) au început să se dezvolte ca un nou concept ce conduce la
transformări profunde ale modului de viaţă actual.

Se doreşte ca cele 3

coordonate ale dezvoltării durabile să aibă o contribuţie echilibrată cu un
impact similar asupra performanţelor actorilor economici, performanţa şi
profitul acestora trebuind să aibă sursa în fiecare din aceste domenii.
Direcţiile strategice ale SDD sunt:
-

combaterea schimbărilor climatice;

-

asigurarea unui transport durabil;

-

combaterea ameninţărilor aduse sănătăţii publice, cum ar fi

poluarea chimică, nesiguranţa alimentelor, bolile infecţioase;
-

gestionarea cât mai responsabilă a resurselor naturale şi stoparea,

pe cât posibil, a declinului biodiversităţii;
-

combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale;

-

Răspunsul la provocarea reprezentată de îmbătrânirea populaţiei.
Comisia Europeană este în curs de elaborare, pe baza contribuţiilor

statelor membre UE, a noii Strategii de Dezvoltare Durabilă.
Şi România a elaborat în anul 1997, Strategia Naţională de Dezvoltare
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Durabilă (SNDD) pe baza documentelor rezultate în urma Summitului
mondial pentru dezvoltare de la Rio (1992), Strategie care a fost revizuită
în cursul anului 2008.
Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă (SNDD) reflectă o viziune
coerentă asupra viitorului României în următoarele două decenii prin
prisma conceptului generos şi realist al dezvoltării durabile. Astfel,
obiectivele strategice pe termen scurt, mediu şi lung sunt:
➢

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor

dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale
României, ca stat membru al UE.
➢

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual (cu referinţă la

cifrele anului 2006) al UE-27 potrivit indicatorilor de bază ai dezvoltării
durabile.
➢

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu

din acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor
dezvoltării durabile.
Direcţiile principale ale SNDD sunt:
•

Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a

programelor investiţionale în profil

inter-sectorial şi

regional, cu

potenţialul şi capacitatea de susţinere a capitalului natural;
•

Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare
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profesională, sănătate publică şi servicii sociale, ţinând seama de
evoluţiile demografice şi de impactul acestora pe piaţa muncii;
•

Folosirea generalizată a celor mai bune tehnologii existente, din

punct de vedere economic şi ecologic, în deciziile investiţionale;
introducerea fermă a criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de
producţie şi servicii;
•

Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea din timp

a unor planuri de măsuri pentru situaţii de criză generate de fenomene
naturale sau antropice;
•

Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea

avantajelor comparative ale României,
exigenţele

privind

menţinerea

fără

a

face

fertilităţii

rabat

de

la

solului, conservarea

biodiversităţii şi protejarea mediului;
•

Identificarea

unor

realizarea

unor

domeniile

infrastructurii,

surse

proiecte

suplimentare

de

finanţare

pentru

şi programe de anvergură, în special în
energiei,

protecţiei

mediului,

siguranţei

alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale;
•

Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural

naţional; racordarea la normele şi standardele europene privind calitatea
vieţii.
Alături de cele două politici prezentate mai sus – cea de
coeziune şi cea agricolă, Uniunea Europeană a elaborat o serie de alte
politici care vin în sprijinul conceptului de dezvoltare durabilă, adică,
aşa-numitele „politici orizontale” la obiectivele cărora trebuie să
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contribuie finanţările prevăzute a se realiza prin fonduri europene.
Aceste politici sau principii orizontale se referă la:
➢

Egalitatea de şanse. Principiul egalităţii de şanse s-a dovedit a fi

deosebit de important vizând asigurarea că toţi cetăţenii au dreptul la
muncă, precum şi cu afirmarea femeilor în condiţii sociale egale cu
bărbaţii, beneficierea de un volum egal de muncă, de salarii egale,
precum şi de măsuri de protecţie speciale.
➢

Achiziţii publice. Presupune aplicare şi respectarea prevederilor

legislaţiei în vigoare şi acordarea contractului ofertantului care
cel

mai

bun

raport

oferă

preţ-calitate, în conformitate cu principiile

transparenţei şi tratamentului egal al potenţialilor contractori.
➢

Principiul „poluatorul plăteşte”. Principiul „poluatorul plăteşte”,

inspirat din teoria economică, prevede că poluatorul (persoană fizică ori
persoană juridică) trebuie să achite o taxă echivalentă cu eforturile de
contracarare a efectelor negative pe care le produc activităţile sale
asupra mediului. Cu alte cuvinte, cel care produce poluare şi poluanţi
(externalităţi) trebuie să plătească (deci trebuie să le internalizeze în
costul producţiei). Internalizând externalităţile în costul producţiei,
poluatorul în cauză îşi diminuează competitivitatea pe
poluatorul trebuie să se

piaţă.

Astfel,

echipeze cu cea mai bună tehnologie

disponibilă ca să nu plătească taxe prea mari.
Ca urmare a obiectivelor Strategiei Lisabona, Uniunea Europeană şi-
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a adaptat instrumentele de punere în practică a politicilor de coeziune şi
agricolă comună, care în prezent sunt politici complementare. Motivele
care justifică necesitatea unei abordări în această direcţie sunt, în primul
rând, proporţia foarte mare pe care o deţin suprafeţele agricole în
totalul suprafeţei Uniunii Europene şi în al doilea rând, obiectivul de
coeziune economică şi socială al Uniunii Europene, a cărui realizare ar
deveni nerealistă fără acordarea atenţiei necesare dezvoltării armonioase
a zonelor rurale.
Mai mult, din Politica Agricolă Comună s-a desprins o politică
comună de pescuit. Pentru implementarea fiecărei politici au fost
reglementate fonduri de dezvoltare, cu obiective şi reguli precise de
gestionare finanţate de la bugetul Uniunii Europene.
Fondurile sunt rezultatul contribuţiei financiare proporţionale a
fiecărui stat membru al UE, în concordanţă cu nivelul său de dezvoltare
economică şi redistribuite ulterior către acele state şi regiuni ale UE
rămase în urmă din punct de vedere economic şi social. Acestea sunt o
formă de finanţare nerambursabilă, care funcţionează pe principiul
cofinanţării. Proiectele sunt cofinanţate în special din fonduri publice ale
Statului Membru, dar pot fi atrase şi fonduri private.
Fondul European pentru Pescuit (FEP) – sprijină investiţiile
pentru

dezvoltarea

resurselor

acvatice

vii,

modernizarea

ambarcaţiunilor de pescuit şi îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării
produselor piscicole. De asemenea, FEP sprijină şi implementarea
strategiilor pentru promovarea dezvoltării durabile a zonelor de coastă.
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Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – Din punct de
vedere al resurselor financiare alocate, este cel mai important fond
structural

acordând

ajutoare

financiare

zonelor

defavorizate,

constituindu-se astfel într-un important instrument de corecţie a
dezechilibrelor regionale.

FEDR sprijină investiţii în diferite domenii, astfel:
•

Investiţii în diferite tipuri de infrastructură, dezvoltarea de

facilităţi de producţie şi prelucrare, structuri instituţionale pentru noi
afaceri, dezvoltarea turismului, regenerare urbană, unităţi medicale,
unităţi de învăţământ, îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi
dezvoltarea reţelelor locale şi regionale de transport şi a mijloacelor de
transport în comun, etc.
•

Investiţii de tip sprijin financiar şi consultanţă pentru IMM-uri,

dezvoltarea de servicii pentru afaceri, cercetare şi dezvoltare, iniţiative
de transfer tehnologic, crearea capacităţilor pentru comunităţile locale,
etc.
FEDR sprijină, de asemenea, investiţii în contextul iniţiativelor
speciale de cooperare transfrontalieră, transnaţională şi inter-regională
în cadrul Obiectivului „Cooperare Teritorială Europeană”.
Fondul Social European (FSE) – este principalul instrument creat pentru a
reduce diferenţele cu privire la standardele de viaţă şi prosperitate în
regiunile şi statele membre ale UE şi, prin urmare, pentru a promova
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coeziunea economică şi socială.
FSE se dedică promovării ocupării forţei de muncă în UE. El ajută
statele membre să echipeze mai bine companiile şi forţa de muncă din
Europa – cu abilităţi, cunoştinţe şi aptitudini – pentru a face faţă noilor
provocări mondiale. Pe scurt:
•

Finanţarea se acordă în toate regiunile şi statele membre, în special

în cele mai puţin dezvoltate economic
•

Este un element cheie al strategiei europene pentru dezvoltarea şi

ocuparea forţei de muncă, având scopul de a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor
UE oferindu-le susţinere pentru dezvoltarea abilităţilor şi perspective mai
bune pentru obţinerea unui loc de muncă
Fondul de coeziune (FC) – contribuie la realizarea proiectelor mari
de infrastructură cum ar fi construcţia şi modernizarea coridoarelor
transeuropene de transport (TEN-T) şi investiţiile majore în infrastructura
de mediu (apă, canalizare, deşeuri etc.).
Principalele direcţii de dezvoltare stabilite la nivel naţional
1. Abordarea programatică
Prin intermediul celor două politici, cea de coeziune şi cea agricolă,
România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are posibilităţi
de dezvoltare fără precedent.
Pentru a putea beneficia de fondurile alocate prin intermediul
politicilor Uniunii Europene, România, la fel ca toate celelalte state
membre, are obligativitatea elaborării unor documente strategice
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naţionale de dezvoltare, care să demonstreze modalitatea în care se
contribuie la îndeplinirea obiectivelor europene.
Programele au fost elaborate avându-se în vedere corelarea
acestora cu obiectivele strategiilor europene
-

Planul Naţional de Dezvoltare;

-

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă;

-

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală;

-

Programul Naţional pentru Pescuit ;

-

Programele Operaţionale.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă este strategia prin care se

implementează instrumentele structurale în România.
Programele Operaţionale derivă din CSNR şi se constituie în
documente strategice ce detaliază priorităţile de dezvoltare pentru
fiecare sector în parte şi pentru promovarea dezvoltării regionale.
Acestea reprezintă angajamentul comun al Uniunii Europene şi al
României pentru soluţionarea aspectelor identificate în Planul Naţional
de Dezvoltare şi în planurile de dezvoltare regională cu privire la
dezvoltarea sectoarelor prioritare şi dezvoltarea teritorială.
Totodată, fiecare Program Operaţional integrează în strategie teme
orizontale cheie care să reflecte şi alte politici ale Uniunii Europene, în
special cea cu privire la protecţia mediului şi promovarea egalităţii de
şanse.
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Elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare, a planurilor de
dezvoltare regională, a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă şi a
Programelor Operaţionale s-a realizat cu respectarea principiului
parteneriatului, prin consultări şi prin implicarea unei game largi de
actori din domeniul socio- economic. Parteneriatul are rolul de a furniza
expertiză de specialitate pentru a îmbunătăţi procesul de programare şi
pentru a asigura relevanţa Programelor Operaţionale pentru diferitele
părţi implicate în implementarea programului.
Cele 4 priorităţi tematice ale CSNR sunt:
1.

Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene

2.

Îmbunătăţirea

competitivităţii

pe

termen

lung

a

economiei

româneşti
3.

Dezvoltarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman

4.

Construcţia unei capacităţi administrative eficiente

Conform Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, România a elaborat 7
Programe Operaţionale în cadrul Obiectivului „Convergenţă”:
-

Programul

Operaţional

Sectorial

Creşterea

Competitivităţii

Economice,
-

Programul Operaţional Sectorial de Mediu,

-

Programul Operaţional Sectorial de Transport,

-

Programul Operaţional Regional,

-

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

-

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative,

-

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.
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De asemenea, România a colaborat cu alte state europene la
elaborarea a 8 Programe Operaţionale în cadrul Obiectivului „Cooperare
teritorială europeană”:
-

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria

-

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia

-

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ucraina-Moldova

-

Programul de Cooperare Transfrontalieră Marea Neagră

-

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România

-

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-

Ucraina,
-

Programul de Cooperare Interregională,

-

Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei.
Fiecare program operaţional este gestionat de o autoritate de

management care si-a putut desemna organisme intermediare în vederea
implementării adecvate a programului.
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Programul Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 1: Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea
economiei bazate pe cunoaştere

Prioritate tematică - creşterea pe termen lung a competitivităţii economiei româneşti

POS Creşterea Competitivităţii Economice
Obiectiv General: Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, în
conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor
comparativ cu productivitatea medie a UE.
Obiectiv
Specific 2
Constituirea unui
mediu favorabil
pentru dezvoltarea
durabilă a
întreprinderilor

Obiectiv
Specific 3
Creşterea capacităţii
C&D, stimularea
cooperării între
instituţiile de CDI şi
întreprinderi şi
creşterea accesului
întreprinderilor la
CDI

Obiectiv
Specific 4
Valorificarea
potenţialului TIC
şi aplicarea
acestuia în
sectorul public
(administraţie) şi
cel privat
(întreprinderi,
cetăţeni)

Obiectiv
Specific 5
Creşterea eficienţei
energetice şi a
securităţii
furnizării, în
contextul
combaterii
schimbărilor
climatice
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Axa
prioritară 1
Un sistem de
producţie
inovativ şi
eco-eficient

Axa prioritară 2
Cercetare, Dezvoltare
Tehnologică
şi Inovare pentru
competitivitate

Axa prioritară 3
TIC pentru sectoarele
privat şi public

Axa prioritară 4
Creşterea eficienţei
energetice şi a securităţii
furnizării, în contextul
combaterii schimbărilor
climatice

Axa prioritară 5
Asistenţă Tehnică
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane,
promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative

Prioritate tematică - Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a
capitalului uman din România

POS Dezvoltarea Resurselor Umane
Obiectiv General: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii pe
piaţa muncii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o
piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă a 1.650.000 de persoane. Acest
obiectiv reprezintă echivalentul a aproximativ 18% din totalul populaţiei
ocupate în 2006.

Obiectiv Specific 1

Obiectiv Specific 5

Creşterea nivelului de educaţie şi de pregătire a

Dezvoltarea unei pieţe de muncă cuprinzătoare,

capitalului uman

flexibilă şi modernă

Obiectiv Specific 2

Obiectiv Specific 6

Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de

Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a

educaţie

persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale

Obiectiv Specific 3

Obiectiv Specific 7

Promovarea culturii antreprenoriale

Îmbunătăţirea serviciului public de ocupare

Obiectiv Specific 4

Obiectiv Specific 8

Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii

Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a
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grupurilor vulnerabile

Axa

Axa

prioritară 1

prioritară 2

Axa prioritară

Axa prioritară 4

Axa prioritară 5

3

Axa
prioritară 6

Modernizarea

Promovarea

Educaţia şi

Conectarea

Creşterea

Serviciului Public

măsurilor active

Promovarea

formarea

învăţării pe tot

adaptabilităţii

de Ocupare

de ocupare

incluziunii

profesională

parcursul vieţii

lucrătorilor şi a

în sprijinul

cu piaţa muncii

întreprinderilor

sociale

creşterii
economice
şi dezvoltării
societăţii

Axa prioritară 7

bazate pe

Asistenţă Tehnică

cunoaştere

96

COMUNA PECINEAGA – JUDEŢUL CONSTANŢA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

Programul Operaţional Sectorial de Transport

PND
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 2: Dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii de transport

CSNR

Prioritate tematică – Infrastructura de bază

Programul Operaţional Sectorial de Transport (POS T)
Obiectivul global al Programului Operaţional Sectorial – Transport (POST) este de a promova un sistem de transport
durabil în România, care va facilita transportul în condiţii de siguranţă, rapid şi eficient, pentru persoane şi mărfuri cu
un nivel de servicii la standarde europene, la nivel naţional, european, între şi în cadrul regiunilor din România.

Obiectiv Specific 1
Promovarea în România a transporturilor internaţionale şi de tranzit
pentru persoane şi mărfuri, asigurând conexiuni eficiente pentru
Portul Constanţa, precum şi transportul de tranzit dinspre Uniunea
Europeană către sud, prin modernizarea şi dezvoltarea axelor
prioritare TEN-T, aplicând măsurile necesare pentru protecţia
mediului
Obiectiv Specific 2
Promovarea transportului eficient al persoanelor şi mărfurilor
între regiunile din România, precum şi transferul din ţinuturile
mai îndepărtate către axele prioritare de transport, prin
modernizarea şi dezvoltarea reţelelor TEN-T şi naţionale,
conform principiilor de dezvoltare durabilă

Obiectiv Specific 3
Promovarea dezvoltării unui sistem de
transport echilibrat pe moduri, bazat pe
avantajul competitiv al fiecărui mod de
transport, încurajând dezvoltarea
transportului feroviar, naval şi inter-modal

Obiectiv Specific 4
Sprijinirea dezvoltării durabile a
transporturilor prin minimizarea efectelor
adverse ale activităţii de transport asupra
mediului şi prin creşterea siguranţei
traficului
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Axa prioritară 1
Modernizarea şi dezvoltarea
axelor prioritare TEN-T în
scopul dezvoltării unui sistem
durabil de transport şi
integrării acestuia în reţelele de
transport ale UE

Axa prioritară 2
Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii naţionale de
transport în afara axelor prioritare
TEN-T în scopul dezvoltării unui
sistem naţional durabil de transport

Axa prioritară 3
Modernizarea sectorului de
transport în scopul
îmbunătăţirii protecţiei
mediului, a sănătăţii umane şi a
siguranţei pasagerilor

Axa prioritară 4
Asistenţă Tehnică
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Programul Operaţional Sectorial de Mediu
PND
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 3: Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului

CSNR
Prioritate tematică – Infrastructura de bază

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS MEDIU)
Obiectivul global al POS Mediu constă în constă în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale
populaţiei şi a standardelor de mediu, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de
mediu.

Obiectiv Specific 1
Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la
infrastructura de apă şi apă uzată, prin
asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare în majoritatea zonelor urbane până în
2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente
pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată
Obiectiv Specific 2
Dezvoltarea sistemelor durabile de
management al deşeurilor prin
îmbunătăţirea managementului deşeurilor
şi reducerea numărului de zone poluate istoric
în minimum 30 de judeţe până în 2015

Obiectiv Specific 3
Reducerea impactului negativ asupra mediului şi
diminuarea schimbărilor climatice cauzate de
sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate
localităţi până în 2015
Obiectiv Specific 4
Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a
patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariilor protejate, inclusiv prin
implementarea reţelei Natura 2000
Obiectiv Specific 5
Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale
cu efect asupra populaţiei, prin implementarea
măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până
în 2015
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Axa
prioritară 1
Extinderea şi
modernizarea
sistemelor de
apă şi apă uzată

Axa
prioritară 2
Dezvoltarea sistemelor
de management integrat al
deşeurilor şi reabilitarea
siturilor istorice
contaminate

Axa
prioritară 3
Reducerea poluării
provenite de la
sistemele de încălzire
urbană în localităţile
cele mai afectate

Axa
prioritară 4
Implementarea
Sistemelor
Adecvate de
Management
pentru Protecţia
Naturii

Axa prioritară 5
Implementarea
infrastructurii
adecvate de
prevenire a riscurilor
naturale în zonele cele
mai expuse la risc

Aa prioritară 6
Asistenţă Tehnică
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Programul Operaţional Regional
PND
Planul Naţional de Dezvoltare,
Prioritatea 6: Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.

CSNR - Dimensiunea teritorială

Programul Operaţional Regional (POR)
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate
teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin
concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi 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 şi a munci.

Obiectiv
Specific 1
Creşterea rolului economic şi
social al centrelor urbane,
prin adoptarea unei abordări
policentrice, în vederea
stimulării unei dezvoltări
mai echilibrate a Regiunilor

Obiectiv
Specific 2

Obiectiv
Specific 3

Îmbunătăţirea
accesibilităţii
Regiunilor şi în
particular a
accesibilităţii centrelor
urbane şi a legăturilor
cu zonele
înconjurătoare

Creşterea
calităţii
infrastructurii
sociale a
Regiunilor

Obiectiv
Specific 4
Creşterea
competitivităţii
Regiunilor ca
locaţii pentru
afaceri

Obiectiv
Specific 5
Creşterea
contribuţiei
turismului la
dezvoltarea
Regiunilor

101

COMUNA PECINEAGA – JUDEŢUL CONSTANŢA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

Axa
prioritară 1

Axa
prioritară 2

Axa
prioritară 3

Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile –
potenţiali poli de
creştere

Îmbunătăţirea
infrastructurii de
transport regionale şi
locale

Îmbunătăţirea
infrastructurii
sociale

Axa prioritară
4
Sprijinirea
dezvoltării
mediului de
afaceri regional şi
local

Axa
prioritară 5
Dezvoltarea
durabilă a
turismului
regional şi
locaL

Axa prioritară 6
Asistenţă Tehnică
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Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
PND
Planul Naţional de Dezvoltare, Prioritatea 4: Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii
sociale şi întărirea capacităţii administrative

CSNR
Capacitatea administrativă

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)
Obiectiv general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi
mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.

Obiectiv Specific 1
Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces
ale managementului ciclului de politici publice

Obiectiv Specific 2
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare
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Axa prioritară 1

Axa prioritară 2

Îmbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului ciclului de politici publice

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul
de descentralizare

Axa prioritară 6
Asistenţă Tehnică

În cadrul programelor operaţionale, fiecare axă prioritară este
împărţită în domenii de intervenţie, care se defalcă în acţiuni şi măsuri.
Responsabilitatea

principală

pentru

coordonarea,

implementarea

şi

controlul intervenţiilor, conform principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii,
revine statului membru, adică României.
Guvernul României a optat pentru un proces de descentralizare în
tranziţia de la fondurile de pre- aderare la cele de post-aderare. Se prevede
că un mecanism mai flexibil, cu roluri şi responsabilităţi clare ale factorilor
cheie implicaţi, cu menţinerea unei expertize corespunzătoare la fiecare
nivel de competenţă va conduce la o utilizare mai eficientă a fondurilor
europene.
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CAPITOLUL II
PREZENTAREA REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD – EST ŞI A
ORIENTĂRILOR STRATEGICE STABILITE LA NIVEL REGIONAL

1. Caracteristicile Regiunii de dezvoltare Sud - Est

Regiunea Sud - Est este situată în partea de sud-est a României. Acoperind
35.762 km² (15% din suprafaţa totală a ţării), regiunea este a doua ca
mărime din cele 8 ale României, având în componenţă 6 judeţe: Brăila,
Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea.
Regiunea are graniţă comună cu:
-

Bulgaria la Sud,

-

Regiunea Sud-Muntenia la Sud şi Sud-Vest,

-

Regiunea Centru la Vest,

-

Regiunea Nord la Nord,
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-

Republica Moldova şi Ucraina la Nord-Est,

şi are graniţă naturală cu Marea Neagră la Est, pe o lungime de 245 km.
RELIEF
Regiunea Sud-Est cuprinde aproape toate formele de relief: lunca Dunării,
câmpia PECINEAGAlui, podişul Dobrogei cu Munţii Măcinului, o parte a
Carpaţilor şi Subcarpaţilor de Curbură.
Regiunea Sud-Est este străbătută de fluviul Dunărea, cuprinde Delta Dunării
şi este mărginită la Est de întreg litoralul românesc al Mării Negre.
Preponderent relieful este de câmpie, cu specific climatic continental.
CLIMA
Clima Regiunii Sud-Est se înscrie în caracteristicile generale ale climatului
temperat-continental moderat de tranziţie, cu o serie de particularităţi
locale, date de anumiţi factori (relieful, Marea Neagră, Dunărea).

GEOLOGIE
În partea de sud a câmpiei Covurlui se întâlneşte cernoziomul carbonatic
format în partea cea mai uscată a stepei pe pajişti xerofile cu graminee.
Acest subtip de cernoziom mai este cunoscut sub numele de cernoziom
castaniu deschis sau cernoziom ciocolatiu carbonatat. În podişul Covurlui ca şi
în câmpie apare pe depozitele loessoide cernoziomul levigat.
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Regimul hidric al acestor soluri este favorabil culturii viţei de vie pentru
că are un sistem de rădăcini radiculare profunde, cu ajutorul cărora poate
folosi apa din stratul acvifer.
O pondere mare în învelişul de sol o au şi solurile aluviale (inclusiv
aluviunile), local gleizate şi pe alocuri salinizate, întâlnite în luncile largi ale
Buzăului, Siretului şi Dunării.
Hidrologie - Reţeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică a Regiunii este bogată, fiind formată din Dunăre cu cei
doi afluenţi ai săi, Siret şi Prut şi din afluenţii acestora. Dunărea continuă
până se bifurcă în trei braţe: Chilia, Sfântul Gheorghe şi Sulina, formând cea
mai mare deltă din Europa.
Din bazinul hidrografic litoral, lacurile naturale cu cea mai mare suprafaţă
sunt: Tasăul, Siutghiol, Techirgiol, Periteasca, Babadag, iar din bazinul
hidrografic Dunăre: Razelm, Sinoe, Goloviţa, Oltina. În judeţul Tulcea cel
mai mare lac antropic este lacul Horia, iar în judeţul Buzău, lacul Siriu.
Apele curgătoare se încadrează în tipul de regim continental accentuat,
cu scurgere predominant primăvară şi vară, cu ape mari primăvara şi viituri
vara şi toamna.
Apa subterană este înmagazinată în orizonturi de pietrişuri şi nisipuri,
prin infiltrarea apelor din precipitaţii, topirea zăpezii cât şi din apele din
reţeaua hidrografică.
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Ape minerale sulfuroase, feruginoase, clorosodice, uneori bogate în iod,
se află la Siriu, Nehoiu, Monteoru, Fisici, Balta Alba, Strajeni, Nifon,
Lopătari.
Ape minerale şi termale - există patru sonde cu ape geotermale - două la
Însurăţei, una la Mihai Bravu şi una la Victoria. Apa are un puternic caracter
clorurat-sodic-sulfatic-potasic-magneziano- calcic. Actualmente nu sunt
utilizate. În trecut a fost utilizată o singură sondă în Însurăţei, pentru
prepararea agentului termic pentru locuinţe.
Vegetaţia şi fauna
Dealurile sunt acoperite, în parte, cu păduri de foioase, în care se îmbină
stejarul, carpenul, frasinul şi teiul.
Suprafeţele întinse de păduri de tei – unice în România – constituie o importantă
bază meliferă.
Fauna
Fauna aparţine biotopului stepei şi silvostepei precum şi biotopului
luncilor şi bălţilor. Fauna spontană este reprezentată atât de animale
sedentare, cât şi migratoare.
Zone protejate
În 2004, pe teritoriul Regiunii erau identificate 113 arii naturale protejate,
dintre care o rezervaţie a biosferei (Delta Dunării), un Parc Naţional
(Munţii Măcinului) şi un parc natural (Balta Mică a Brăilei), 19 dintre
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aceste arii fiind un parc naţional (Muse în Rezervaţia Biosferei Delta
Dunării), iar una în Parcul Naţional Munţii Măcinului. Suprafaţa însumată a
acestor arii este de aproximativ 630.760,5 ha (50.760,5 ha fără Delta
Dunării).
Prin

H.G.

2.151/2004 au

fost

declarate noi

rezervaţii şi

parcuri

naturale, extinzându-se astfel suprafaţa acestora declarată anterior.
În cursul anului 2004 prin hotărâri ale consiliilor locale Dudeşti şi Roşiori
(jud. Brăila) a fost instituit regim de protecţie provizorie, până la
declararea ca rezervaţie naturală, pentru Lacul Tătaru, cu o suprafaţă de
137 ha.
Ca urmare, în Regiune există 3 Parcuri Naturale, suprafaţa totală a ariilor
naturale protejate fiind de aproximativ 693.845,8 ha (112.845,5 ha fără
Delta Dunării). Dacă nu luăm în considerare Delta Dunării, se constată că
suprafaţa ariilor naturale protejate a crescut cu circa 122%, de la 50.760,5
ha la 112.845,8 ha.
Caracteristici demografice şi economice
Populaţia. Populaţia este grupată în 33 de oraşe, din care 11 sunt
municipii şi 339 comune care includ 1.455 sate. Din totalul de 2.846.733
locuitori, înregistraţi la nivelul anului 2003, 1.569.520 locuitori (55,13%)
trăiau în zona urbană şi 1.277.213 (44,87%) locuitori trăiau în zona rurală.
Forţa de muncă. În 2005, populaţia ocupată reprezenta 36,1% din total, cea
mai mare parte activând în servicii (44,5%) şi agricultură (32%), urmate de
industrie (23,5%). Se remarcă ponderea ridicată a populaţiei ocupate în
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sectorul serviciilor în judeţele Constanţa şi Galaţi, datorită staţiunilor
turistice din lungul litoralului şi prezenţei porturilor Constanţa, Mangalia şi
Galaţi. Spre deosebire de acestea, în judeţul Vrancea, aproximativ 49% din
populaţia ocupată lucrează în agricultură, iar 62% din populaţia judeţului
locuieşte în mediul rural.
Şomajul, cu o valoare de 6,4% (2005) depăşea media ţării (5,9%).
Disponibilizările din industria metalurgică (MITTAL GROUP) au determinat
ca judeţul Galaţi să deţină cea mai ridicată rată a şomajului (8,3%), urmat
de Buzău (7,4%) şi Brăila (6,8%).
Lipsa locurilor de muncă adecvate, salarizarea neatractivă, dar şi
calificarea necorespunzătoare a determinat plecări masive ale activilor spre
arealele de creştere economică din ţară sau străinătate. Migraţia cea mai
accentuată se înregistra în judeţul Vrancea, în străinătate.
Numărul de persoane ocupate pe diverse sectoare de activitate economică,
calculat la nivelul anilor anteriori, era următorul:
ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie
Industrie extractivă
Industrie prelucrătoare

Regiunea Sud-Est (mii
persoane)
338,7
2,0
223,5
5,7
200,2

Energie electrică şi termică, gaze şi apă

17,6

Construcţii

66,8

Comerţ
Hoteluri şi restaurante

127,1
16,7
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Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermedieri financiare

64,4
8,1

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii

45,2

Administraţie publică şi apărare

21,3

Învăţământ

47,9

Sănătate şi asistenţă socială

46,0

Alte activităţi ale economiei naţionale

28,1

Economia regională
Cu un PIB care reprezintă în anul 2004 circa 11,3% din economia ţării,
regiunea se situează pe locul 6, în timp ce pe locuitor acest indicator se
situează sub media naţională. Până în 2004, productivitatea muncii deţinea
o poziţie de mijloc între regiunile ţării, cu valorile cele mai ridicate în
judeţul Constanţa.
Specificul Regiunii îl reprezintă disparităţile dintre nodurile de concentrare a
activităţilor industriale şi terţiare (Brăila - Galaţi; Constanţa - Năvodari),
centrele industriale complexe izolate (Buzău, Focşani), areale cu specific
turistic (litoralul şi Delta Dunării) şi întinsele zone cu suprafeţe de culturi
agricole şi viticole. Regiunii îi este caracteristică discontinuitatea în teritoriu
a activităţilor industriale şi îmbinarea cu activităţi terţiare (comerţ, servicii,
turism) şi agricole. Această situaţie este generată de specializarea intraregională.
Astfel, Galaţi şi Constanţa sunt caracterizate de o rată mai mare a
populaţiei ocupate în industrie, Buzău şi Brăila cu procente mai mari de
populaţie ocupate în agricultură, Constanţa, Galaţi şi Tulcea în construcţie
şi servicii.
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Restructurările industriale care au avut loc în procesul tranziţiei la
economia de piaţă, au dus la creşterea masivă a şomajului în marile centre
de industrie grea (Galaţi, Brăila, Buzău) şi în micile centre urbane monoindustriale. Activitatea intensă de construcţii de locuinţe proprietate privată
din jurul marilor centre urbane, litoral şi alte areale turistice din Subcarpaţi
a preluat o parte din forţa de muncă disponibilizată şi astfel şocul social al
disponibilizărilor a fost atenuat.
Deşi zona Brăila – Galaţi, Constanţa – Năvodari a fost marcată de un
puternic fenomen de disponibilizări, ultimii ani prezintă un oarecare
reviriment al activităţilor industriale, respectiv un proces de stabilizare a
întreprinderilor nou create pe platformele marilor complexe industriale
restructurate. Astfel, pot fi menţionate atât întreprinderile (textile) care
funcţionează la Brăila, cât şi Combinatul de la Galaţi, precum şi rafinăria de
la Midia Năvodari. Un alt exemplu de revigorare a industriei îl reprezintă
Buzău, unde au apărut numeroase întreprinderi noi, ca de exemplu cele de
prelucrare superioară a lemnului şi sticlei. Spre deosebire de acest proces
de oarecare stabilizare economică a marilor centre urbane, oraşele mici
nu reuşesc să-şi găsească echilibrul, pierzând în continuare locuri de
muncă (Babadag, Negru Vodă, Hârşova, Făurei, Tulcea, Măcin, etc.). Aici nu
există investiţii străine, una dintre principalele cauze fiind infrastructura
deficitară (drumuri, alimentări cu apă, canalizări, etc.).
Arealele de maximă sărăcie cuprind nordul judeţului Galaţi, estul şi sudul
Brăilei, nordul Dobrogei, Delta Dunării, precum şi estul Judeţului Vrancea.
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Infrastructura
Infrastructura de transport. Regiunea este străbătută de importante
coridoare de transport care asigură

legătura

centrelor urbane

cu

capitala ţării, între care se remarcă marile artere rutiere europene
(E60, E85, E87, E70, E581).
Din cei 10.856 km drumuri publice regionale, doar 19,4% sunt modernizaţi,
regiunea înregistrând cea mai mică pondere pe ţară.
Există două elemente esenţiale în regiune care favorizează transportul naval:
fluviul Dunărea şi Marea Neagră. Portul maritim Constanţa, cel mai mare port
la Marea Neagră şi al patrulea din Europa, oferă servicii (facilităţi) pentru
toate tipurile de transport (auto, feroviar, maritim, aerian), fiind utilat cu
depozite şi terminale pentru toate tipurile de bunuri.
Infrastructura în domeniul educaţiei. La nivel regional, în anul şcolar
2005/2006, în învăţământul public existau 570 grădiniţe, care au trebuit
să facă faţă creşterii numărului de copii înscrişi în ultimii ani. Pentru
învăţământul primar şi gimnazial, existau 1.000 de şcoli, iar cel liceal
era deservit de 176 de licee. Acestora li se adăugau 9 şcoli profesionale şi
de ucenici, precum şi 11 unităţi postliceale, a căror bună funcţionare este
esenţială pentru asigurarea pieţei forţei de muncă cu persoane calificate în
diferite domenii.

113

COMUNA PECINEAGA – JUDETUL CONSTANŢA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

Pentru formarea unei forţe de muncă înalt calificate, absolut necesară
pentru asigurarea dezvoltării regiunii, este esenţială buna funcţionare a
celor 9 universităţi cu 58 de facultăţi existente în regiune. Cele mai
importante sunt universităţile din Constanţa şi Galaţi.
Infrastructura în domeniul sănătăţii. În regiune existau 47 de spitale,
dintre care 24 localizate în Constanţa şi Galaţi. De asemenea, în regiune îşi
mai desfăşurau activitatea 13 policlinici şi 41 dispensare medicale, la care
se adaugă alte tipuri de unităţi sanitare. Serviciile medicale pentru
populaţia din mediul rural sunt slab dezvoltate, fiind necesară organizarea
unui proces de planificare medicală.
Infrastructura de sănătate din regiune, atât din punct de vedere al
construcţiilor, cât şi al dotărilor, este precară, fiind necesare reabilitarea
clădirilor, precum şi dotarea corespunzătoare a acestora.
2. Potenţial de dezvoltare
Regiunea dispune de o serie de resurse naturale, care, valorificate
corespunzător, pot juca un rol important în dezvoltarea economico-socială.
Dintre acestea, cele mai importante sunt zăcămintele de ţiţei şi gaze
naturale (Subcarpaţii Buzăului, vestul judeţului Brăila şi sudul judeţului
Galaţi, platforma Mării Negre), carierele de granit (Munţii Măcinului), sarea,
etc.
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Alt avantaj pe care Regiunea îl poate valorifica, este reprezentat de
prezenţa portului Constanţa, secondat de porturile dunărene Galaţi,
Brăila şi Tulcea. Legăturile acestora cu marile porturi ale lumii, pot fi
folosite, atât pentru a asigura materia primă necesară dezvoltării economiei
regiunii, cât şi pentru a exporta bunuri produse atât în regiune, cât şi în
restul ţării.
Cel mai important potenţial pentru dezvoltarea Regiunii, este reprezentat
însă de resursele turistice:
•

Litoralul Mării Negre, care cuprinde 13 staţiuni, cu unităţi de
cazare,

tratament

şi

agrement

(hoteluri,

moteluri,

vile,

campinguri) desfăşurate de-a lungul a 70 km de coastă între
Năvodari şi Mangalia;
•

Delta Dunării, care prezintă o atracţie ştiinţifică şi un potenţial
turistic ridicat, în special după
împreună cu

includerea

sa

în

1990,

alte zone naturale adiacente, în Rezervaţia

Biosferei Delta Dunării;
•

Regiunea beneficiază de un fond balnear deosebit, cu o veche
tradiţie:

Lacul

Techirghiol, Eforie Nord (nămol curativ cu

proprietăţi asemănătoare celui de la Marea Moartă);
•

Regiunea prezintă şi un cadru promiţător pentru dezvoltarea
agro-turismului (Brăila, Galaţi şi Tulcea) cu resurse importante
pentru dezvoltarea turismului de agrement (vânătoare şi pescuit)
în Insula Mică a Brăilei, Insula Mare a Brăilei, etc.;
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•

Zona montană din Vrancea şi Buzău prezintă interes turistic prin
staţiunile Soveja şi Lepşa şi zone turistice unice în ţară, cum ar
fi: Vulcanii Noroioşi (Berca), peşterile de la Bozioru, Focurile Vii;

•

Patrimoniul cultural-istoric al regiunii se remarcă prin cetăţile
getice, romane, greceşti, bizantine şi locaşuri mânăstireşti,
majoritatea fiind concentrate în judeţele Tulcea şi Constanţa.

Potenţialul industrial al regiunii este foarte important şi diversificat, în
acelaşi timp. În anul 2003, valoarea adăugată brută a acestui sector
(incluzând sectorul de construcţii) a fost de 2 mil. euro, reprezentând
31,3% valoarea adăugată brută pe regiune. Industria regională este
concentrată în special în centrele urbane:
-

Industria petrochimică în Năvodari

-

Industria metalurgică în Galaţi şi Tulcea

-

Industria de echipamente în Brăila, Buzău, Constanţa, Tecuci

-

Industria de construcţie navală în Constanţa, Galaţi, Brăila, Tulcea,
Mangalia, Midia

-

Industria materialelor de construcţie în Medgidia

-

Industria textilă în Brăila, Tulcea, Vrancea

Principalele caracteristici ale industriei la nivel regional sunt:
-

este concentrată în marile oraşe, fiind foarte puţin prezentă în zonele
rurale

-

industria de procesare deţine primul loc în termeni de venituri şi
rată de ocuparea populaţiei în această ramură
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Agricultura este de asemenea, un sector foarte important pentru
economia regională: circa 40% din populaţia ocupată lucrează în acest
sector, care contribuie cu 16% la PIB-ul regional.
Terenurile cultivate deţin 65% din suprafaţa regiunii şi prezintă potenţial
de dezvoltare în viitor. Deşi există acest potenţial agricol, capacitate de
procesare a produselor agricole este limitată (scăzută) din cauza
tehnologiilor depăşite. Gradul ridicat de fragmentare a terenului cultivat
reprezintă un alt obstacol pentru dezvoltarea agricolă. Potenţialul
economic scăzut al fermelor mici şi managementul ineficient al acestora
au determinat subdezvoltarea sectorului de procesare a produselor
agricole.
În anul 2004, regiunea ocupa primul loc la nivel naţional, în ceea ce priveşte
producţia de struguri şi floarea-soarelui şi locul al doilea la producţia de
grâu, cereale şi fasole. În ceea ce priveşte sectorul de creştere a
animalelor şi cel zootehnic, regiunea se situa pe primul loc la producţia de
carne de oaie şi capră, şi de asemenea, de lână.
Prin intermediul unui larg proces de consultare a instituţiilor şi
organizaţiilor

membre

ale Grupurilor de parteneriat local existente la

nivelul regiunii a fost elaborată, Strategia de Dezvoltare Regională.
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3. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est
Strategia de Dezvoltare Regională promovează o abordare integrată cu
privire la principiile guvernării regionale, accesibilitatea şi mobilitatea
forţei de muncă, protecţia mediului, dezvoltarea economică, corelat cu
obiectivele şi ţintele stabilite prin strategiile de la nivel european. Se
asigură în acest fel sinergia măsurilor promovate la nivel naţional şi regional
cu cele de la nivel european, aceasta fiind unica modalitate în care
finanţările europene pot fi utilizate corect.
În baza analizelor efectuate cu ocazia elaborării Strategiei de Dezvoltare
Regională, a fost elaborat Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud - Est, care
tratează o gamă largă de probleme economice, sociale şi de mediu ale
regiunii.

118

COMUNA PECINEAGA – JUDETUL CONSTANŢA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

CAPITOLUL III
COORDONATE JUDEŢENE – JUDEŢUL CONSTANŢA

Judeţul Constanţa este situat în partea de S-E a României, învecinându-se
la Nord cu judeţul Tulcea, la Est cu Marea Neagra, la Sud cu Bulgaria şi la
Vest cu fluviul Dunărea.
Suprafaţa judeţului Constanţa este de 7.071 km2 şi ocupă în acest sens
locul 8 între judeţele României.
Din punct de vedere teritorial-administrativ este împărţit în 3 municipii, 9
oraşe şi 57 comune.
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Scurt istoric
Judeţul Constanţa, alături de judeţul Tulcea, face parte din Dobrogea –
străveche provincie de pe ţărmul vestic al Pontului Euxin (Marea Neagră),
localităţile acestui ţinut fiind dintre cele mai vechi din România, cu origini
în antichitatea greacă.
Începând de la mijlocul secolului al VII-lea î.e.n. grecii ionieni de pe
litoralul Asiei Mici au întemeiat o serie de colonii pe ţărmul maritim al
actualului judeţ Constanţa, printre care se numărau Histria şi Tomis, iar
grecii dorieni – Callatis (Mangalia).
Înainte de cucerirea Daciei de către romani, Dobrogea – pe atunci Schythia
Minor – a intrat sub stăpânirea romana (secolul I î.e.n.). Ca urmare,
Dobrogea poate fi considerată ca fiind prima provincie romană dintre toate
provinciile româneşti de mai târziu.
Situat în partea de mijloc a Dobrogei, judeţul Constanţa a avut o evoluţie
asemănătoare întregii regiuni, singura particularitate ce a impus o
oarecare ascensiune fiind vecinătatea mării şi construirea podului feroviar
de peste Dunăre, care a scos ţinutul din izolarea faţă de restul ţării şi a
accelerat integrarea economică şi creşterea populaţiei româneşti.
Relief
Relieful este de podiş jos, fragmentat de râuri (cele mai multe se varsă în
Dunăre; pe unele există lacuri de tip liman - Bugeac, Oltina, Vederoasa
etc.); alt. de 10-250 m; cea mai mare parte este situată în Podişul
Dobrogei de Sud; secţionat de Valea Caraşu pe care s-a amenajat Canalul
Dunare-Marea Neagră; în nord se află Podişul Casimcei.
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Clima
Clima temperat-continentală, caracteristică judeţului Constanţa, este
influenţată de poziţia geografică (situarea între Dunăre şi Marea Neagră),
precum şi de particularităţile fizico-geografice ale teritoriului.
Vegetaţie
Vegetaţie este de stepă şi silvostepă, înlocuită cu culturi cerealiere
irigate. În sud-vest se găsesc păduri de câmpie cu elemente sudice.
Solurile sunt dominant cernoziomice. Pe litoral se găsesc lacuri de tip
lagună

(Siutghiol-Sinoie)

şi

liman

(Taşaul,

Tatlageac,

Techirghiol,

Mangalia).
Reţeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică a judeţului este formată de următoarele cursuri de
apă: Dunărea, pe o lungime de 137 km, Valea Carasu, Valea Baciu şi
Casimcea.
La Est, judeţul este scăldat de apele Mării Negre, o mare continentală cu
golfuri larg deschise şi puţine peninsule. Datorită configuraţiei ţărmului şi
reliefului submarin, adâncimea apei este mică în dreptul litoralului
românesc.
Reţeaua hidrografică s-a îmbogăţit prin darea în exploatare a Canalului
Dunăre – Marea Neagră pe o distanţă de 64,2 km, Canalul Poarta Albă Midia pe o distanţă de 27,5 km şi alte canale de irigaţie din Valea Carasu.
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Resurse naturale
În subsol sunt importante resurse minerale printre care se numără
mineralele

feroase,

apele mineralizate, materialele de construcţii,

izvoarele mezotermale, rocile comune şi cele fosfatice. Suprafaţa
podişului este în mare parte acoperită de o pătură de calcar şi loess,
podişul Casimcea având chiar o structură aparte: un amestec de şisturi
verzi acoperite de calcare jurasice şi straturi de loess. Platforma
continentală a Mării Negre are importante resurse de hidrocarburi şi
minerale puse în valoare pe măsura dării în folosinţă a unor instalaţii de
foraj marin. Din punct de vedere al resurselor, un interes

special îl

prezintă lacurile sărate Techirghiol şi Nuntaşi cu importantele lor rezerve
de nămol sapropelic cu valoroase calităţi terapeutice.
Agricultura
Bogăţiile solului sunt reprezentate de suprafeţele întinse de terenuri
agricole, terenuri care reprezintă 80% din suprafaţa totală, din care
suprafaţa arabilă reprezintă cca. 85%.

Evoluţia demografică
Populaţia judeţului Constanţa era, la 01.07.2003, de 713.563 locuitori,
situându-se pe locul 6 între judeţele ţării. Densitatea era de 101 de
locuitori pe km2, peste media pe ţară. Municipiul Constanţa este
reşedinţa judeţului şi este al doilea oraş ca mărime după Bucureşti.
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Ca grad de urbanizare, judeţul Constanţa se află pe locul trei în ţară,
concentrând 73,5% din populaţie în cele 3 municipii şi 9 oraşe.
Populaţia ocupată era, la 01.01.2004, de 276.100 persoane, din care:
27,4% în agricultură, 17,7% în industrie, 14,2% în comerţ, 10,4% în
transporturi şi 7,9% în construcţii.
Forţa de muncă
Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor
pieţei muncii în judeţul Constanţa, determinând modificări semnificative
de volum şi structură a principalilor indicatori ai forţei de muncă.
Faţă de evoluţia demografică din alte judeţe, aşa cum s-a văzut şi mai sus,
în judeţul Constanţa indicele demografic se află pe o curbă ascendentă,
fapt care îmbunătăţeşte potenţialul forţei de muncă.
Infrastructura
Transport
În

domeniul

transporturilor

judeţul

Constanţa

îmbină

transportul

feroviar cu cel rutier, maritim şi fluvial. Reţeaua feroviară măsoară 392
km, din care 129 km linie dublă electrificată.
Lungimea drumurilor publice totalizează 2.269 km, din care 510 km sunt
modernizate şi 847 km cu îmbrăcăminte asfaltică uşoară.
Judeţul este străbătut de magistrala feroviară Bucureşti-Constanţa, de
o cale ferată nord-sud (prin centru) şi şase artere rutiere principale
care converg în Constanţa.
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Căile ferate
Principalele căi ferate care traversează judeţul Constanţa sunt:
-

Bucureşti - Feteşti - Cernavodă - Constanţa – 226 km

-

Tulcea - Medgidia - Constanţa – 179 km

-

Negru Vodă - Medgidia - Constanţa – 92 km

-

Mangalia - Constanţa – 43 km

Căile navale
Există posibilitatea accesului spre Constanţa pe apă:
-

prin intermediul Dunării (porturile Cernavodă şi Hârşova)

-

prin intermediul Canalului Dunăre-Marea Neagră

-

prin intermediul Mării Negre

Transporturile

fluviale

se

efectuează

pe

Dunăre

între

porturile

Cernavodă şi Hârşova şi pe canalul Dunăre - Marea Neagră cu legătură
spre Marea Nordului prin magistrala Dunăre-Maine-Rhin.
Căile aeriene
Aeroportul Internaţional "Mihail Kogălniceanu", situat la aproximativ 25
km de Constanţa, asigură accesul spre litoral pe calea aerului.
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Contextul economic
Economia judeţului Constanţa are un profil industrial, agrar şi turistic, cu
o agricultură şi un transport maritim bine reprezentate în ansamblul
economiei ţării.
În judeţul Constanţa funcţionează circa 31 de regii autonome, 25.303
societăţi comerciale, din care: 66 cu capital de stat, 618 cu capital mixt,
25.119 cu capital privat şi 169 organizaţii cooperatiste.
Aportul judeţului Constanţa la producţia industrială a ţării este de circa
10,3% la ţiţei extras; 18,5% la ţiţei prelucrat; 18,2% la acid sulfuric; 19,2%
la ciment; 2,3% la îngrăşăminte chimice; 1,6% la ţesături din lână; 10,3% la
ulei vegetal şi 2% la gaze naturale extrase.
Strategia Consiliului Judeţean Constanţa, are în vedere continuarea şi

-

amplificarea procesului de reformă administrativă, dezvoltarea socioeconomică şi culturală a judeţului Constanta.
-

Obiectivul general al strategiei este punerea în valoare a potenţialului
material şi uman în folosirea resurselor existente şi a identificării altor
surse capabile să producă o dezvoltare durabilă şi echilibrată a
localităţilor judeţului, în sensul asigurării unui mediu sănătos şi coerent
sub raport funcţional, economico-social şi cultural, în condiţiile păstrării
echilibrului faţă de complexul de resurse al capitalului natural.
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Obiectivele calitative se referă la:
•

ridicarea standardului de viaţă

•

crearea de noi locuri de muncă

•

îmbunătăţirea calităţii mediului

•

regenerarea ambientului

•

îndeplinirea criteriilor existente la nivelul ţărilor europene dezvoltate

Obiectivele principale vizează:
•

revigorarea şi stabilitatea socio-economică

•

modernizarea şi dezvoltarea serviciilor publice

•

valorificarea potenţialului turistic
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CAPITOLUL IV
PREZENTAREA GENERALĂ A
COMUNEI PECINEAGA, JUD. CONSTANTA

Strategia de dezvoltare locală 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 strainatate.
Planificarea strategica reprezinta unul din instrumentele pe care
comunitatile locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea ca politicile si
programele prognozate corespund asteptarilor cetatenilor si necesitatilor
de dezvoltare durabila.
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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 referinta pentru alte comune, si nu în ultimul rînd, utilizarea
eficienta si concentrata a tuturor resurselor locale corelata cu atragerea
siutilizarea rationala a fondurilor de finantare publice si private, interne si
internationale.
Se preconizează dezvoltarea urbanistica a zonei litorale PECINEAGA si
a teritoriului din jurul lacului Tatlageac, care sa constituie o intregire a
potenţialului turistic litoral al Marii Negre , tronson intre statiune Mangalia
Nord si Costinesti.
“Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor
si metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând
pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice si ecologice
si elementele capitalului natural.”
“Dezvoltarea durabilă – DD – conceptul de dezvoltare economicosocială recomandat 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 international
adaptat la specificul fiecărei ţări.
Dezvoltarea durabilă, este un concept de evoluţie a societăţii
carepermite folosirea pe termen lung a mediului astfel ca, dezvoltarea
socio-economică să rămână posibilă concomitent cu menţinerea calităţii
mediului la un nivel acceptabil.
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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 nevoilor - care defineşte scopul dezvoltării (dzvoltarea care
răspunde necesităţilor prezentului fără a compromite capacitatea de a
satisface necesităţile generaţiilor viitoare);
menţinerea compatibilităţii dintre dimensiunea populaţiei şi capacitatea
productivă a eco-sistemului -care recunoaşte că există limite şi
cerinţepentru echilibru;
Implementarea

unui

proces

al

schimbării

-

care

confirmă

că

definireacerinţelor şi nevoilor pentru dobândirea echilibrului durabil se
va schimba odată cu situaţiile, condiţiile şi 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, Organizaţiei Naţiunilor
Unite, Consiliului şi Parlamentului Europei, Consiliului Mondial al
Energiei,
elaborarea de către instituţii naţionale şi internaţionale de analiză, studii
şi cercetări, a unor studii şi scenarii pentru dezvoltare şi respectiv
dezvoltare durabilă pe întreg orizontul de timp al secolului 21.”
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În România, au fost elaborate Strategii de Dezvoltare Durabilă pentru
perioada 2007-2013, la nivel national, reginal, judetean si local.
Anul 2014, impune elaborarea noilor Strategii de Dezvoltare Durabilă,
pentru perioada programatică 2014-2020, care au în vedere schimbările
generate de statulul României de tară membră a Uniunii Europene, precum
si de efectele crizei economice mondiale, asupra situatiei europene,
nationale, regionale, judetene si locale.
“În contextul realităţilor economico-sociale şi politice actuale (criza
economică,

continuarea

procesului

de

descentralizare,

posibilitatea

atragerii de fonduri europene ş.a.), prezentul document se constituie în
“instrument

de

lucru

pentru

organizarea

activităţilor,

prioritizarea

investiţiilor şi gestionarea eficientă a resurselor necesare pentru dezvoltare,
instrument

care

să

fundamenteze

dezvoltarea,

promovarea

şi

implementarea unor proiecte ce vor contribui la progresul general al
comunei”. Punerea în aplicare a actiunilor continute în Strategie, va
permite Autoritătii Publice Locale a comunei PECINEAGA, jud. Constanta, pe
termen scurt şi mediu, să îmbunătătească calitatea vietii locuitorilor, în
contextul unei dezvoltării armonioase a localităţii, obtinute prin aplicarea
soluţiilor potrivite, documentul constituindu-se în bază de informatii în
argumentarea elaborării 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.
Viziunea de dezvoltare a comunei Pecineaga trebuie să înglobeze
materializarea în timp a unor politici benefice comunităţii locale şi
cetăţenilor comunei, ca viitori cetateni europeni. In aceste condiţii,
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Pecineaga trebuie să se dezvolte ca un sat european, cu standarde de
calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructură, industrie,
agricultură, servicii publice şi comerciale, resurse umane, asistenţă socială,
educaţie, sănătate, siguranţa cetăţeanului etc, dar şi să se integreze şi să
mobilizeze activ la nivel regional potenţialul existent. Valorificarea acestuia
în paralel cu iniţierea, susţinerea şi materializarea unor demersuri acţionale
şi investiţionale se poate realiza prin atragerea de surse publice şi private.

Comuna Pecineaga este situată în partea de sud-est a judeţului, în Podisul
Cobadinla 43 de km de municipiul Constanţa, respectiv la 19 km de
municipiul Mangalia. Vecinii comunei sunt:
la est, satul Dulceşti,
la nord,satul Moşneni,
la sud-est,satul Vânători,
la vest, comuna Amzacea.
Comuna include satele Pecineaga şi Vânători.
Drumul judeţean acoperă aproximativ 1 km de-a lugul localităţi
Pecineaga şi uneşte comunele 23 August şi Amzacea. Suprafaţa totală a
comunei este de 8870 de ha, din care 170 de ha intravilan si 8700 de ha
extravilan.
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ISTORIC
Conditiile prielnice din zona au determinat existenta unor

aşezări

umane 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 populaţie
românească. Primii colonişti care au venit au fost mocanii (1882-1883) veniţi
din 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 de
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colonişti (1884) au venit din Râmnicul-Sărat. Ei au fost înpropietăriţi cu 25
ha de pământ si s-au aşezat în mijlocul satului.
În 1904 a fost înpropietărită 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 judeţul Tulcea primind
câte 9 ha. de pământ. Aceşti colonişti s-au aşezat în partea de răsărit a
satului. În urma colonizării comunei se păstrază în memoria locuitorilor
acesteia,prin înpărţirea localitaţi în zone cum ar fi: Valea-Vrabia, Coloniştii
Băjinari şi 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, incluzînd şi 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 funcţionat grădiniţa.
Relieful comunei are aspect tabular, puţin fragmentat, acoperit cu un
strat subţire de loess. Terenul este slab ondulat, având o pantă pe direcţia
nord-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.
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Clima este 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 îşi
face simţită prezenţa,a stfel încât uneori temperaturile scad substanţial.
Precipitaţiile nu sunt foarte bogate, fiind mai abundente în lunile iunie şi
iulie.

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, guşterul
vărgat, 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.
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Demografie
Componenta etnică a comunei Pecineaga
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%)

135

COMUNA PECINEAGA – JUDETUL CONSTANŢA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

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

de musulmani (3,86%), adventisti de

există
ziua a

si
saptea (1,35%)

minorităti
si romano-

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

Turism
Având în vedere aşezarea geografică a comunei activitatea de turism este ca
şi inexistentă, spaţiile de cazare în număr mic sunt asigurate de persoane
fizice. Pentru perioada următoare se preconizează punerea la dispoziţie de
către Consiliul Local a unor spaţii şi terenuri pentru înfiinţarea unor spaţii şi
activităţi de agroturism local.
Pe raza comunei se găseşte ca obiectiv turistic Biserica din anul 1907 şi se
doreşte construirea unui Muzeu al Satului.
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Mediu
Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant
adăugându-se toxicitatea unora dintre materialele aruncate. Intervenţia
omului are efecte negative prin faptul că se accelereaza procesul de
eroziune, surpări, prăbuşiri, prin defrişarea vegetaţiei subarboricole şi
erbacee, cât şi prin săpăturile făcute pentru a folosi material în construcţii

Cultura
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.
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SERVICII MEDICALE
Pentru asigurarea serviciilor medicale comuna Pecineaga dispune de
următoarea infrastructură:
 Dispensar uman - 1
 Farmacie umană - 1
 Cabinet individual - 2
 Medici - 3
 Asistenţi medicali - 3
 Farmacişti - 2
 Dispensar veterinary - 1
 Medic veterinar - 1
 Tehnician veterinary – 1
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Culte
In comuna Pecineaga există 4 biserici din care: 2 ortodoxe, o geamie pentru
credincioşii musulmani şi una adventistă. Locuitorii comunei au următoarele
etnii: ortodocsi, catolici, musulmani, 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;
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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:
Grădiniţă

2

Sat Pecineaga, Sat Vânători

Şcoală generală

4

Sat Pecineaga, Sat Vânători

Laboratoare şcolare

3

Informatică, Bio-chimie şi Fizică

Număr cadre didactice

30
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Silvicultura
Pe raza comunei Pecineaga pădurile şi vegetaţiile forestire 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 suprafaţă de cca100 ha.
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CAPITOLUL V
ANALIZA SWOT

Analiza SWOT, este un instrument de a 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) şi Threats
(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 şi condiţiile de potenţial ale localităţii, ci şi la
identificarea celor mai importante direcţii strategice şi priorităţi
care să conducă la dezvoltarea economică şi coeziunea socială a
localităţii în perioada 2014-2020.
La baza elaborării analizei SWOT au stat pe de o parte datele şi
analizele prezentate în strategiile şi planurile naţionale, regionale şi
judeţene prezentate în capitolele anterioare, iar pe de altă parte
informaţiile culese la faţa locului, furnizate de reprezentanţi ai
instituţiilor publice existente la nivel local.
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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.
PUNCTE SLABE:
Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone reduse;
Insuficenţa locurilor de cazare;
Pregatire profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor
turistice;
Inexistenţa investiţiilor străine;
Unităţi industriale insuficente;
Inexistenţa unităţilor de prestări servicii şi reparaţii;
Lipsa resurselor financiare la nivel local pentru sprijinirea şi/sau
promovarea unor investiţii;
Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare noţiunilor de
marketing;
Slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi
produselor;
Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru
activitatea de cercetare-dezvoltare;
Lipsa

resurselor

financiare

pentru

finanţarea

şi

co-finanţarea

proiectelor prin Fonduri Structurale;
Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul
micilor întreprinzători;
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Cunoştinţe

insuficiente

legate

de

elaborarea

şi

administrarea

proiectelor finanţate din Fondurile Structurale pentru proiecte de
infrastructură şi mediu;
Mentalitatea de indiferenţa faţă de protecţia mediului
Diversificarea slabă a activităţilor economice;
Lipsa echipamentelor de irigaţii;
Deficitul fondurilor financiare pentru modernizarea şi popularea
infrastructurii zootehnice;
Accesul redus la informaţii şi servicii de consultanţă datorită
numărului mic de posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii;
Insuficienţa activităţilor şi serviciilor generatoare de venituri specifice
zonei urbane.
Slaba informare cu privire la normele europene
Lipsa resurselor financiare ale autorităţilor locale privind conservarea
mediului;
Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea
numărului de turişti pe teritoriul acesteia
AMENINŢĂRI:
Reacţie nefavorabilă la sistemul de norme sanitare impuse;
Costurile ridicate pot conduce la renunţarea dotărilor;
Pragul de rentabilitate depinde de numărul de persoane active
asistate;
Politici de specializare zonală a centrelor de asistentă sanitară,
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Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările actuale,
conducând la scâderea competitivităţii teritoriului comunei în
favoarea altor teritorii considerate mai interesante de către turisti şi
posibilii investitori;
Nepromovarea zonei pentru atragerea turiştilor
Scăderea numărului persoanelor calificate prin ieşirea acestora din
viaţa activă;
Scăderea gradului de instrucţie şcolară a populaţiei tinere;
Scăderea natalităţii datorită nesiguranţei zilei de mâine;
Creşterea negativă a sporului migratoriu;
Accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei
Creşterea somajului în rândul tinerilor absolvenţi;
Migrarea populaţiei;
Creşterea ponderii muncii la negru cu efecte negative asupra pieţei
muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
Estomparea tradiţiilor locale odata cu trecerea timpului

PUNCTE TARI:
Existenţa unei infrastructuri sanitare;
Ponderea populaţiei cu nevoi de asistare este mică;
Informarea operativă cu privire la formele de ajutor de stat;
Program de finaţare guvernamental.
Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient;
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Fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale;
Sistemul de ajutor social nu incurajeaza reintegrarea activă;
Aşezare geografică propice dezvoltării turismului;
Populaţie echilibrată;
Forţă de muncă disponibilă pe mai multe categorii;
Rata infractionalitatii extrem de redusă
Obiectivele istorice prezente;
Cadru natural deosebit;
Marea Neagră la o distanţă de 20 km;
Existenţa locurilor de cazare
Populaţia activă a migrat în străinătate şi copiii au ramas cu bunici sau
la rude;
Personal insuficient pentru asistenţă socială;
Societatea civilă insuficient implicată;
Informare insuficientă cu privire la alte fonduri sociale.
înfiinţarea şi dotarea corespunzatoare a centrelor medicale;
Promovarea principiilor naturiste;
Programe complexe de urmărire a stării de sănătate a populaţiei;
Programe consistente destinate asistenţei sociale reale;
Dezvoltarea economică a localităţii va permite mărirea fondurilor
destinate asistenţei sociale;
Politica socială sustinută din partea Uniunii Europene.
Existenţa a patru şcoli şi două grădiniţe;
Existenţa a trei laboratoare şcolare;
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Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice;
Tradiţii locale în cultivarea plantelor şi creşterea animalelor;
Existenţa întreprinzătorilor locali;
Existenţa resurselor naturale care pot fi exploatate organizat
Existenţa a două cămine culturale şi a unei biblioteci comunale;
Existenţa celor patru biserici pe raza comunei Pecineaga
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CAPITOLUL VI
DIRECŢII DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII

Pentru perioada 2014-2020, comuna PECINEAGA, judeţul Constanţa, şi-a
stabilit următorul sistem de direcţii de dezvoltare şi obiective care vor
contribui la realizarea obiectivului general al Strategiei.

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare îl constituie „Dezvoltarea
durabilă şi echilibrată a comunei PECINEAGA prin abordarea integrată
a aspectelor economice, sociale şi de mediu care vor contribui la
valorificarea avantajului competitiv şi la reducerea punctelor slabe cu
care se confruntă comuna”.
Pentru atingerea obiectivului general, eforturile comunei PECINEAGA
urmează a se concentra pe următoarele direcţii de dezvoltare prioritare:
-

Infrastructură locală şi utilităţi

-

Agricultură

-

Economie

-

Învăţământ, sport şi cultură

-

Sănătate şi asistenţă socială

-

Resursele umane

-

Administraţie locală
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Pentru fiecare direcţie 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 şi
naţionale.
Detalierea obiectivelor şi a modului de atingere a lor se regăseşte mai jos.
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Direcţia de dezvoltare „Infrastructură locală şi utilităţi”

Obiectivele specifice:
❖ Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri rutiere din comună;
❖ Asigurarea

infrastructurii

de

apă

şi

apă

uzată

pentru

majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună;
❖ Colectarea

selectivă

a

deşeurilor menajere şi

industriale şi

realizarea de platforme conforme cerinţelor legislative;
❖ Asigurarea de posibilităţi de utilizare a energiei termice şi gazelor

naturale pentru majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din
comună;
❖ Îmbunătăţirea reţelei electrice din comună.
❖ Realizarea unei staţii de epurare în localitatea PECINEAGA.

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

Refacerea

infrastructurii

prin

asfaltarea

străzilor

comunale

pietruite şi de pământ;
•

Extinderea reţelei de apă potabilă şi canalizare menajeră;

•

Dotarea comunei cu containere şi pubele de colectare selectivă a
deşeurilor şi construirea de platforme conforme;

•

Realizarea sistemului de furnizare a energiei termice;
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•

Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;

•

Extinderea reţelei electrice in comuna PECINEAGA;

•

Creşterea capacităţii de atragere fonduri nerambursabile.

În condiţiile în care veniturile proprii ale comunităţii sunt insuficiente,
proiectele menţionate mai sus au un rol deosebit de important pentru
asigurarea creşterii dezvoltării economice a localităţii şi îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă a locuitorilor.
Implementarea acestora va avea ca efecte:
-

creşterea calităţii vieţii locuitorilor, în termeni de confort, igienă şi
siguranţă în folosirea infrastructurii de transport, apă şi apă uzată,
energie termică, energie electrică, respectiv a celei de gaze
naturale;

-

reducerea costurilor cu reparaţii şi combustibili datorate stării
carosabilului din comună;

-

reducerea poluării cu deşeuri menajere şi industriale corelativ cu
creşterea cantităţii de deşeuri colectate selectiv.

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt:
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Sectorial de
Mediu, bugetul de stat, bugetul local.

151

COMUNA PECINEAGA – JUDETUL CONSTANŢA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

Direcţia de dezvoltare „Agricultură”

Obiectivele specifice:
❖ Îmbunătăţirea dotărilor cu maşini şi utilaje agricole a fermierilor din

comună;
❖ Reducerea numărului de locuitori implicaţi în agricultura de

subzistenţă;
❖ Dezvoltarea agriculturii ecologice la nivelul comunei;
❖ Implementarea

de

tehnici

agricole

moderne

prin

perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a fermierilor;
❖ Creşterea gradului de irigare a culturilor agricole.

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

Sprijinirea fermierilor pentru pregătirea de proiecte finanţabile prin
PNDR măsurile 121 şi 123;

•

Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale
cu caracter comercial prin pregătirea de proiecte finanţabile prin
PNDR măsurile 312 şi 313;

•

Informarea producătorilor agricoli privind beneficiile agriculturii
ecologice şi condiţiile de realizare a agriculturii ecologice prin
PNDR Măsura 111;
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•

Implementarea
perfecţionarea

de
continuă

tehnici
a

agricole

moderne

prin

pregătirii profesionale a fermierilor,

prin accesarea PNDR, măsura 111;
•

Extinderea sistemelor de irigaţii din comună, prin investiţii private.

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
-

creşterea productivităţii agriculturii,

-

creşterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în agricultură;

-

creşterea importanţei activităţilor non-agricole (ex: dezvoltarea
mediului de afaceri);

-

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

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt:
PNDR, bugetul de stat, bugetul local, contribuţie privată.
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Direcţia de dezvoltare „Economie şi turism”

Obiectivele specifice:
❖ Stimularea realizării de investiţii în zonă;
❖ Creşterea numărului de asocieri ale agenţilor economici.

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

Înfiinţarea de microîntreprinderi ce desfăşoară activităţi nonagricole, prin pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR, măsura
312;

•

Realizarea unui website de promovare a localităţii, cu menţionarea
oportunităţilor de afaceri;

•

Iniţierea demersurilor pentru includerea într-un traseu turistic
judeţean

a

o b i e c t i v e l o r c u l t u r a l e existente în comună

precum si promovarea si informarea cu privire la obiectivele cultural
specifice prin crearea unui centru de informare turistica,
•

Înfiinţarea de asociaţii de producători, asociaţii ale breslelor, etc.
prin pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR, măsura 142.

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
-

creşterea volumului investiţiilor în comună;
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-

îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei prin creşterea ratei de
ocupare;

-

dezvoltarea de activităţi non-agricole cum sunt industria şi turismul;

-

practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de
mediu în vigoare;

-

creşterea vizibilităţii comunei.

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt:
PNDR, bugetul de stat, bugetul local, surse private.
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Direcţia de dezvoltare „Învăţământ şi cultură”

Obiectivele specifice:
❖ Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ la standarde europene;
❖ Dezvoltarea infrastructurii culturale la standarde europene;
❖ Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere;
❖ Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru moştenirea culturală.

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

Modernizarea şi dotarea infrastructurii şcolare, prin pregătirea de
proiecte finanţabile prin POR, axa prioritară 3, domeniul de
intervenţie 3.4;

•

Renovarea şi modernizarea căminelor culturale prin PNDR – măsura
322 sau prin POR, axa prioritară 3, domeniul de intervenţie 3.4;

•

Înfiinţarea de spaţii verzi în comună, prin pregătirea de proiecte
finanţabile prin Fondul de Mediu;

•

Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună, prin pregătirea de
proiecte finanţabile prin programe naţionale gestionate de Ministerul
Culturii şi Cultelor.
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•

Realizarea unei baze sportive,

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
-

existenţa unor condiţii optime pentru procesul de educaţie şi 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 şi tradiţii ale comunei,
care să fie transmise mai departe generaţiilor tinere.

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt:
PNDR, Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, bugetul de stat (Fondul de Mediu,
Administraţia Fondului Cultural Naţional), bugetul local.
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Direcţia de dezvoltare „Sănătate şi asistenţă socială”

Obiectivele specifice:
❖ Dezvoltarea infrastructurii de tip social;
❖ Sprijinirea dezvoltării societăţii civile în domeniul social.

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

Identificarea unei clădiri cu destinaţia de centru social local şi
modernizarea şi dotarea acesteia, prin pregătirea unui proiect
finanţabil prin PNDR, măsura 322;

•

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.

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
-

Asigurarea condiţiilor normale de viaţă pentru persoanele cu nevoi
sociale;

-

Dinamizarea sectorului social prin înfiinţarea unui ONG care să se
implice în respectarea standardelor în domeniu, în pregătirea şi
implementarea de proiecte.

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt:
PNDR, bugetul local.
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Direcţia de dezvoltare „Resurse umane”

Obiectivele specifice:
❖ Creşterea expertizei în pregătirea şi implementarea de proiecte cu

finanţare nerambursabilă;
❖ Creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă din comună.

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

Organizarea de cursuri de specializare pe domenii precum: scriere de
proiecte, achiziţii publice, management financiar, management de
proiect ş.a., prin pregătirea de proiecte finanţabile prin POS DRU sau
PO DCA;

•

Organizarea de cursuri de calificare pe ocupaţiile cerute de piaţa
muncii, prin pregătirea de proiecte finanţabile prin POS DRU.

•

Implementarea
perfecţionarea

de
continuă

tehnici
a

agricole

moderne

prin

pregătirii profesionale a fermierilor,

prin accesarea PNDR, măsura 111.
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Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
-

Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor autorităţii locale în
ceea ce priveşte pregătirea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;

-

Creşterea nivelului de calificare al populaţiei din comună.

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte
sunt:

POS

DRU,

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii

Administrative, PNDR, bugetul local.
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Direcţia de dezvoltare „Administraţie publică”

Obiectiv specific:
❖ Dezvoltarea corespunzătoare a serviciilor publice, conform legislaţiei

în vigoare

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

înfiinţarea serviciilor publice, prevăzute de legislaţia naţională, cum
ar fi Serviciul de voluntari pentru situaţii de urgenţă şi dotarea
corespunzătoare a acestuia, printr-un proiect finanţabil de la bugetul
local sau bugetul de stat;

•

Studii, consultanţă şi instruire pentru îmbunătăţirea managementului
serviciilor publice printr- un proiect finanţabil din PO DCA;

•

Introducerea

şi

menţinerea

în

funcţiune

a

sistemelor

de

management, inclusiv ISO şi EMAS printr-un proiect finanţabil din PO
DCA;

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt:
PODCA, bugetul de stat, bugetul local.
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CAPITOLUL VII –
OBIECTIVE

Dezvoltarea sau regenerarea unei asezari rurale este determinata
semnificativ de schimbarile care se produc in structura economiei
locale, in structura populatiei si in cultura comunitara. Pe de alta
parte,

dezvoltarea

comunitatii

este

substantial

influientata

de

aplicarea unui management adecvat si axat pe trei tinte principale :
dezvoltarea infrastructurii si asigurarea accesului la infrastructura,
protectia mediului ambiant si diminuarea saraciei. Totodata ,
dezvoltarea comunitatii trebuie sa tina cont de caracterul limitat al
resurselor ( 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 financiare
prezente, dar si cu cele viitoare , precum si cu optiunile populatiei,
astfel

incat

aceasta

autoritate

sa

incurajeze

responsabilitatea

comunitara si individuala, precum si parteneriatul in realizarea unui
proiect de dezvoltare locala.
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Obiectivele principale ale dezvoltarii comunei PECINEAGA constau in:
• Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit
al populatiei si consumatorilor industriali la aceasta infrastructura
(apa, canalizare, distributie gaze, electricitate, cai de transport);
• Protectia mediului;
• Reducerea saraciei;
Tinand cont de conditiile specifice ale zonei, in subsidiar obiectivelor
generale, comuna PECINEAGA isi propune totodata si isi asuma
responsabilitatea fata de persoanele defavorizate si pentru convietuirea
etniei rrome. Realizarea obiectivelor generale se intemeiaza pe
aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare si/sau
regenerare, politicile, planificarea strategica, precum si realizarea
programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor
principii:
• Dezvoltarea durabila , astfel incat pe termen lung sa se produca
schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea
resurselor de catre populatie si operatori economici;
• Intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient,
definirea si structurarea serviciilor publice in raport cu resursele
financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu
doleantele si cerintele comunitatii;
• Realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public- privat;
• Realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le
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poate finanta;
• Integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect
sinergic simultan intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere
corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile
de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face parte;
• Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de
resurse energetice, materiale , financiare si umane, precum si
integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un ciclu
natural;
• Utlizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta sustenabilitatii,
respectiv emiterea de reglementari si functionarea utilitatilor publice
in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea
in 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, ca
instrument de planificare spatiala;
• Analiza capacitatii tehnice de executie;
• Evaluarea eficientei resurselor financiare si umane;
• Evaluarea viabilitatii financiare a 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 nevoile
comunitatii;
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• Evaluarea nevoilor familiilor sarace si a capacitatii primariei de a
asigura accesul acestora la locuri de munca, servicii publice de baza,
venit minim;
• Protectia mediului;
• Realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat,
ori realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru
a transfera costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de a
obtine profituri viitoare;
• Asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii
topografice, informatii statistice, regulamentul de urbanism, planul de
urbanism general si planurile de urbanism zonal).
• Planificarea intregii zone de locuit a satului va fi integrata, astfel
incat sa cuprinda cladiri de locuit , cladiri cu destinatie comerciala,
scoli si gradinite ,infrastructura edilitara necesara pentru nevoile
zilnice ale rezidentilor;
• Spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta
rezidentilor;
• Comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de
reducere a deseurilor;
• Comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa;
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CAP. VIII - OBIECTIVE SPECIFICE
SI PROIECTE IDENTIFICATE

1. INFRASTRUCTURA
Nr
.
crt

Obiective specifice

Finantare

Titlul
proiectului

1.

Îmbunatatirea calitatii drumurilor si a
trotuarelor pe întreg teritoriul comunei
PECINEAGA

FNR UE,
BL, BJ, BS.

Refacerea
drumurilor si
trotuarelor in
comuna
PECINEAGA

2.

Dezvoltarea traseelor alternative pentru
vehicole cu tractiune animala si agricole
in comuna PECINEAGA

FNR UE,

Drumuri

BL, BJ, BS.

Modernizarea intersectiilor comunei
PECINEAGA

FNR UE,
BL, BJ, BS

pentru
vehicole cu
tractiune
animala si
agricola in
comuna
PECINEAGA
Modernizarea
intersectiilor
comunei
PECINEAGA

3.
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4. Modernizarea, reabilitarea si extinderea
retelei de apa potabila, a retelei de
canalizare menajera si pluviala,
depistarea legaturilor dintre
sistemele de canalizare in comuna
PECINEAGA

FNR UE,
Modernizarea,
BL, BJ, BS. reabilitarea si
extinderea
retelei
de apa
potabila, a
retelei de
canalizare,
apa
menajera si
pluviala,
depistarea
legaturilor
dintre
sistemele de
canalizare in
comuna
PECINEAGA

Pietruire
5. Pietruire strazi rurale si refacere poduri si FNR UE,
strazi
podete in comuna PECINEAGA
BL, BJ, BS. rurale si
refacere
poduri si
podete in
comuna
PECINEAGA
6. Amenajarea unei zone, dotata cu utilitati
pentru constructia de locuinte sociale

FNR UE,
BL, BJ, BS.

Studiu de
prefezabilitate,
fezabilitate si
executie
167

COMUNA PECINEAGA – JUDETUL CONSTANŢA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

7.

Introducerea colectarii selective a
deseurilor si
refolosirea acestora

FNR UE,
BL, BJ, BS.

Studiu de
fezabilitate cu
privire la
introducerea
selectiva a
deseurilor.
Introducerea
colectarii
selective
si refolosirea
deseurilor.

8.

Amenajarea de parcuri, locuri de joaca
pentru copii si spatii verzi

FNR UE,
BL, BJ, BS.

Studii geo,
topo si dotari.

9.

Amenajarea unui teren de sport in comuna FNR UE,
PECINEAGA
BL, BJ, BS.

Studii geo,
topo si dotari

10. Construire sali de sport in localitatea
PECINEAGA

FNR UE,
BL, BJ, BS

Studiu de
prefezabilitate,
fezabilitate si
executie

11. Extindere Retea iluminat public

FNR UE,
BL, BJ, BS.

Studii geo,
topo,
Studiu de
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12. Constructia unei statii de epurare

fezabilitate,
PTE si dotari.
FNR UE,
Studiu de
BL, BJ, BS. prefezabilitate,
fezabilitate si
executie.

13. Delimitarea perimetrului de protectie a
FNR UE,
puturilor de captare a apei potabile si
BL, BJ, BS.
urmarirea sistematic a evolutiei cantitative
si calitative a apei din comuna PECINEAGA

Delimitarea
perimetrului
de protectie a
puturilor de
captare a apei
potabile si
urmarirea
sistematic a
evolutiei
cantitative si
calitative a
apei
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2. MEDIUL DE AFACERI

Nr.
crt.

Obiective specifice

Finantare

Titlul proiectului

1.

Cresterea calitatii
managementului
întreprinderilor mici si
mijlocii

FNR UE,
BL, BJ,
BS.

Cursuri de perfectionare
pentru conducerea firmelor
mici si mijlocii:
management marketing
finantarea întreprinderilor.

2.

Sprijinirea firmelor locale
în asigurarea resurselor
umane si
asigurarea pietelor de
desfacere pentru
produsele fabricate.

FNR UE,
BL, BJ,
BS.

3.

Retehnologizarea
societatilor
comerciale

FNR UE,
BL, BJ,
BS.

Crearea unui birou care sa
dispunã de o baza de date cu
expozitiile care urmeaza sa fie
organizate.
Sprijinirea participarii firmelor
la expozitii si târguri.
Înfiintarea unei societati
comerciale pentru recrutarea si
instruirea fortei de
munca.
Crearea unui birou care se
ocupa cu monitorizarea
posibilitatilor de atragere de
capital (fonduri
nerambursabile, credite
preferentiale).
Crearea unui birou unic pentru
antreprenorii la inceput de
drum.
Credite de investitii.
Încurajarea retehnologizarii
prin acordarea de facilitati de
catre Primarie la impozitele si
taxele locale pe o anumita
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perioada de timp.
Retehnologizarea propriu-zisa
a firmelor.
Retehnologizarea prin
programe din fonduri
nationale.
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4. Dezvoltarea sectorului de
servicii pentru a raspunde
nevoilor comunitatii
5. Informarea si stimularea
implementarii sistemelor
de calitate ISO, HCCP
pentru produse si servicii

FNR UE,
BL, BJ, BS
FNR UE,
BL, BJ, BS

6. Atragerea investitorilor
FNR UE,
locali si straini prin crearea BL, BJ, BS
unui Parc Industrial in
comuna PECINEAGA

Dezvoltarea sectorului de
servicii pentru a raspunde
nevoilor comunitatii
Implementarea sistemelor de
calitate ISO si HCCP pentru
produse si servicii.

Crearea unui parc industrial in
comuna PECINEAGA
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3. AGRICULTURA, SILVICUTURA SI INDUSTRIE ALIMENTAR

Nr.
crt.
1.

2.

Obiective specifice

Finantare

Titlul proiectului

Evaluarea suprafetelor
FNR UE, BL,
agricole, crearea categoriilor BJ, BS.
calitative de soluri locale,
crearea planului de
exploatare a suprafetelor
agricole, folosirea mai
eficienta a suprafetelor
agricole.

Evaluarea
complexa a
suprafetelor
agricole

Asigurarea conditiilor pentru FNR UE, BL,
crearea unor activitati
BJ, BS.

Dezvoltarea
infrastructurii

(fertilitate,
nivelul
poluarii,caracteri
sticile
ecologice, etc).
Îmbunatatirea
efectivelor de
animale,
eficientizarea
activitatilor
agricole
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rentabile în agricultura.

agricole din
(grajduri,
adapatoare,
etc.)
Sprijinirea
economiei
autohtone (mai
ales a industriei
alimentare) prin
acordarea unor
subventii,
sprijinirea
cheltuielilor de
închiriere.
Alcatuire stand
pentru
producatorii
locali.

3. Punerea în folosinta a
terenurilor neagricole,
scoase de sub exploat.
Agricole prin extinderea
intravilanului localitatii
PECINEAGA

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Crearea unei
zone de
agrement

4. Constructie si amenajare
parc auto pentru utilaje

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Constructie si
amenajare parc
auto pentru
utilaje
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5.

Sprijinirea inovatiilor.

agriculturii cresterea
animalelor
- cultura
plantelor (cartofi
si plante
furajere).
Crearea unui
centru de
calificare a
produselor si a
alimentelor
ecologice
(bioalimente).

6.

Îmbunatatirea calitatii
produselor agricole.

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Dezvoltarea
parteneriatelor
formate între
producatori si
prelucratori
- organizarea
unor întâlniri
profesionale
- organizarea
seminariilor
- prezentarea
cât mai larga a
valorilor
naturale
- promovarea
metodelor
bioculturale

7.

Dezvoltarea IMM-urilor
în industria alimentara si

FNR UE, BL,
BJ, BS.

IMM – uri
competitive
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comert
8.

Crearea si dezvoltarea unor
centre de colectare a
legumelor si fructelor

FNR UE, BL,
BJ, BS.

9.

Sprijin pentru imbunatatirea FNR UE, BL,
ambalarii si etichetarii
BJ, BS.
produselor agricole.

10.

Sprijin in dezvoltarea,
protejarea si valorificarea
produselor locale (local
branding).

11.

Sprijin pentru ridicarea
FNR UE, BL,
productiei micilor producatori BJ, BS.

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Infiintarea
centrelor de
colectare
legume-fructe
Sprijin pentru
inbunatatirea
ambalarii si
etichetarii
produselor
agricole.
Sprijin in
dezvoltarea,
protejarea si
valorificarea
produselor
locale (local
branding).
Dezvoltarea
micilor
producatori
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4. DEMOGRAFIE SI SANATATE PUBLICA

Nr.
crt.

Obiective specifice

Finantare

Titlul
proiectului

1.

Cresterea calitatii vietii

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Traininguri
cu tema
modalitatilor
de petrecere
a timpului
liber.

2.

Cresterea sperantei de
viata.

FNR UE, BL, BJ,
BS.

Training cu
tema
afectiunilor
produse de
Training cu
tema vietii
sanatoase
Prezentari
despre
efectele
negative ale
fumatului,
consumul de
alcool si
droguri
Prezentari
despre
igiena.
Prezentari pe
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tema
îmbolnavirilor
virale.
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3. Crearea unor noi locuri de
munca.

FNR UE, BL, BJ,
BS.

4. Fiecarui cetatean al comunei FNR UE, BL, BJ,
trebuie sa i se ofere
BS.
posibilitatea de a desfasura o

Training cu
tema
atragerii
investitorilor
straini.
Training de
marketing si
strategii de
Vânzari
Training de
programe.
Training de
atragere a
fondurilor.
Training de
scriere a
proiectelor.
Program de
instruire si de
orientare
profesionala.

activitate, având în vedere
posibilitatile fizice si
intelectuale ale fiecarei
persoane aflata în dificultate.
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5.

Reabilitarea, extinderea si
dotarea dispensarelor

FNR UE, BL, BJ,
BS.

Reabilitarea,
extinderea si
dotarea
dispensarelor

6.

Constructie, amenajare si
dotare policlinica in comuna
PECINEAGA

FNR UE, BL, BJ,
BS.

Constructie,
amenajare si
dotare
policlinica in
comuna
PECINEAGA

5. INVATAMINT - EDUCATIE

Nr.
Obiective specifice
crt.
1.
Dotarea , extinderea si
modernizarea scolilor

Finantare
Fonduri
Nerambursabile
UE,
buget local,
judetean si de
stat
(FNR, BL, BJ,
BS)

Titlul
proiectului
Studiu de
fezabilitate,
Proiect tehnic
de
executie si
dotare
scoala
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Construirea unei scoli/gradinite noi
2. la PECINEAGA
FR, FNR,
BL,BJ,BS

Constructie
Scoala/gradinita
noua la
PECINEAGA

3. Reabilitare, extindere si
modernizare gradinite

FNR UE,
BL,BJ,BS

Studiu de
fezabilitate,
Proiect tehnic
de executie si
dotare
gradinite.

4. Programe de formare si instruire in
domeniul:
- managementul productiei si
valorificarii in domeniul agricol
managementul turistic
managementul cultural,
prestari servicii, utilizarea
tehnologiei informationale,
industrie alimentara,
asigurarea calitatii

FNR UE,
BL,BJ,BS

Programe de
formare si
instruire
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6. SOCIAL
Nr.
Obiective specifice
crt.
1. Centru de zi pentru elevii
proveniti din familiile
sarace si familiile de rromi.

Finantare

Titlul proiectului

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Cresterea
numarului copiilor
rromi care
frecventeaza scolile

2. Înfiintarea unui centru de
permanenta pentru persoane
de vârsta a III-a.

FNR UE, BL, BJ,
BS.

Centru de
permananta
pentru
batrâni.

3. Centrul de consiliere a
persoanelor abuzate

FNR UE, BL, BJ,
BS.

Centrul de
consiliere a
persoanelor
abuzate

4. Unitate medico-sociala

FNR UE, BL, BJ,
BS.

Oferirea unor
servicii medicale
în sistem integrat.

5. Ajutorul acordat persoanelor si FNR UE, BL, BJ,
familiilor care nu îsi pot asigura BS.
singure cele necesare unui trai
decent trebuie sa se bazeze
pe un sistem bine stabilit si
bazat pe profesionalism.

Îmbunatatirea
serviciilor publice
de asistenta
sociala.
Training pentru
functionari
publici.

6. Reducerea la minimum posibil FNR UE, BL, BJ,
al numarului copiilor
BS.
institutionalizati

Studiu privind
valorile acceptate
de familiile din
localitate.
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7. OBIECTIVE CULTURALE
Nr.
Obiective specifice
crt.
1. Programe culturale
reprezentative.

Finantare Titlul proiectului
FNR UE,
BL, BJ,
BS.

2.

Extindere si modernizare biblioteca

FNR UE,
BL, BJ,
BS.

Achizitie de carti,
dotare cu
calculatoare,
modernizarea
spatiului alocat.

3.

Editarea unui ziar local

FNR UE,
BL, BJ,
BS.

Editarea unui ziar
local

4.

Crearea de centre de tineret pentru
petrecerea timpului liber

FNR UE,
BL, BJ,
BS.

Centre de tineret
pentru recreere.
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8. CULTE
Nr.
crt.

Obiective specifice

Finantare

Titlul proiectului

1.

Amenajarea cimitirelor
de pe teritoriul comunei

FNR
UE, BL,
BJ, BS.

Extinderea cimitirului si
împrejmuirea acestuia

2.

Constructie casa mortuara in
comuna PECINEAGA

FNR UE,
BL, BJ,
BS.

Studiu de fezabilitate si
de executie.

3.

Dezvoltarea si întarirea
relatiilor de parteneriat dintre
biserici,prin programe comune
religioase si caritabile.

FNR UE,
BL, BJ,
BS.

Comisie mixta privind
actiunile
caritabile crestine.

4.

Reabilitarea lacaselor de cult

FNR UE,
BL, BJ,
BS.

Reabilitarea lacaselor de
cult
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9. SPORT

Nr.
crt.

Obiective specifice

Finantare

1.

Construirea unei sali de
FNR UE,
sport, cu utilitatile aferente BL,BJ,BS

2.

Construirea
unui centru sportiv modern,
compus din:

- sala sporturilor

BL,BJ,BS

Titlul proiectului

Studii geo, topo,
Studiu de
fezabilitate, PTE si
dotari
Studii geo, topo,
Studiu de
fezabilitate, PTE si
DOTARI

- piscine
- teren de fotbal, tenis, baschet,
volei si handbal
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10. ADMINISTRATIE PUBLICA
Nr.
crt.

Obiective specifice

Finantare

Titlul proiectului

1.

Achizitie calculatoare,
FNR UE, BL,
imprimante si diverse soft-uri. BJ, BS.

Informatizare A.P.L.

2.

Infochiosc (1-2 aparate)

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Acces la informatii
publice

3.

Extindere retea calculatoare

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Extindere retea
calculatoare

4.

Birou de consiliere cetateni.

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Birou de consiliere
cetateni.

5.

Birou pentru promovarea
dezvoltarii rurale.

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Birou pentru
promovarea dezvoltarii
rurale.
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6. Infiintarea unui centru de
resurse ONG

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Centrul resurse ONG

7. Realizarea centrului civic al
comunei PECINEAGA

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Centrul civic comunei
PECINEAGA

8. Construire, amenajare si
dotare sediu de evidenta
populatiei

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Sediul evidenta
populatiei

9. Elaborarea unui plan
urbanistic general actualizat

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Plan urbanistic general

11. TURISM
Nr.
crt.

Obiective specifice

Finantare

1.

Construirea unei piste pentru roleri

FNR UE,
BL, BJ, BS.

2.

Elaborarea si implementarea unor
programe turistice integrale

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Titlul
proiectului
Studiu de
fezabilitate,
executie si
dotari
Centrul
olimpic
pentru
crearea unor
evenimente
sportive,
tabere pentru
sportivi si
profesionisti
(retea, apa,
canalizare,
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3. Promovarea turismului cultural, istoric,
Asistenta si instruire personal

FNR UE, BL,
BJ, BS.

4. Implementarea si dezvoltarea
agroturismului si a turismului ecologic

FNR UE, BL,
BJ, BS.

5. Infiintarea pistelor pentru biciclete

FNR UE, BL,

reconstructia
drumului,
energie
electrica,
piscina,
camping,
alei, spatii
agrement,
crearea unui
habitat
adecvat
pentru fauna
si flora,
crearea
zonelor de
protectie si
construirea
unei parcari)
Expozitii si
conferinte
turistice,
instruire
personal
turistic,
asistenta de
specialitate,
schim de
experienta.
Dezvoltarea
turismului
ecologic
Piste pentru
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6.

Amenajare traseu de promenada,

BJ, BS.

biciclete

FNR UE, BL,
BJ, BS.

Amenajare
traseu
promenada
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CAPITOLUL IX
VIZIUNEA SI DIRECTIILE STRATEGICE DE INTERVENTIE

“O viziune trebuie să fie ambitioasă, îndrăzneată, si să strângă
oameni împreună pentru a-si canaliza energia către un obiectiv comun.“
Astfel, viziunea asupra comunei PECINEAGA din judetul Constanta
pentru perioada 2014-2020, “vorbeste” despre un drum ambitios,
îndrăznet, străbătut de locuitori, institutiile publice si organizatiile
nonguvernamentale locale, împreună cu mediul de afaceri local, în cadrul
unor parteneriate cu caracter public-privat, drum pe parcursul căruia cele
9 domenii analizate vor suferi interventii astfel încât, viata locuitorilor,
va ajunge la un standard superior de calitate.
Analiza factorilor interni si externi care influentează dezvoltarea
locală, au permis elaborarea directiilor strategice de interventie pentru
domeniile strategice de dezvoltare ale comunei :
Domeniu strategic de dezvoltare 1: Resursa umană
Directii strategice de interventie:
1.1. Îmbunătătirea capitalului uman la nivelul comunei
Domeniu strategic de dezvoltare 2: Agricultura
Directii strategice de interventie:
2.1. Îmbunătătirea economică locală în domeniul agriculturii.
Domeniu strategic de dezvoltare 3: Infrastructura
Directii strategice de intervente:
3.1. Îmbunătătirea, extinderea infrastructurii de transport rutier,
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înfiintarea infrastructurii de transport aerian.
3.2. Îmbunătătirea

si

extinderea

retelei

de

alimentare

cu

energie electrică.
3.3.Îmbunătătirea retelei de alimentare cu apă.
3.4.Îmbunătătirea retelei de canalizare.
3.5.Introducerea retelei de alimentare cu gaze naturale.
3.6.Îmbunătătirea fondului locuibil.
Domeniu strategic de dezvoltare 4: Economic
Directii strategice de interventie:
4.1. Dezvoltarea si sustinerea unui mediu economic performant,
capabil să asigure cresterea economiei locale.
4.2. Ocupare si piata muncii.
4.3. Îmbunătătirea reprezentării agentilor economici din comuna
PECINEAGA pe piata judetului Constanta si cresterea contributiei agentilor
locali, la PIB-ul judetean.
Domeniu strategic de dezvoltare 5: Educatie, Cultură, Social, ONG
5.a. Învătământ
Directii strategice de interventie:
5.a.1. Îmbunătătirea managementului domeniului de învătământ, la
nivelul comunei.
5.b. Cultură, Culte, Activităti sportive/ recreative
5.b.1. Îmbunătătirea managementului în domeniul cultural, la nivelul
comunei.
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5.c. Social
5.c.1. Îmbunătătirea politicii locale în domeniul social.
5.d. ONG
5.d.1.

Îmbunătătirea

politicii

locale

în

relatia

cu

organizatiile

nonguvernamentale.

Domeniu strategic de dezvoltare 6:
Sănătate Directii strategice de interventie:
6.1. Îmbunătătirea stării de sănătate a locuitorilor comunei.

Domeniu strategic de dezvoltare 7: Mediu
Directii strategice de interventie:
7.1. Îmbunătătirea managementului sistemului de gestionare al
deseurilor.
7.2. Prevenirea si combaterea efectelor nocive asupra mediului.
7.3. Dezvoltarea spatiilor verzi si crearea unor perdele
vegetale de protectie.
Domeniu strategic de dezvoltare 8: Turism
Directii strategice de interventie:
8.1. Punerea în valoare a potentialului turistic local.
Domeniu strategic de dezvoltare 9: Administratia locală
Directii strategice de interventie:
9.1. Îmbunătătirea capacitătii institutionale si administrative la
nivelul APL.
9.2. Modernizarea serviciilor de Administratie Publică Locală.
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VIZIUNEA COMUNITARĂ

Viziunea cetăţenilor din mediul rural este in general in spiritul
dezvoltării zonei din punct de vedere economic şi social, prin mai buna
valorificare a resurselor locale, atragerea investiţiilor şi investitorilor,
revigorarea tradiţiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban
şi punerea in valoare a poziţionării geografice, in deplin respect fata de
mediul înconjurător.
Atât

Strategia

de

Dezvoltare

Locala,

cat

şi

mecanismele

instituţionale implicate in procesul de implementare trebuie sa tina cont
de interesele comunităţii din mediul rural, care au fost exprimate prin
intermediul printr-un sondaj de opinie general la nivel naţional.
Având in vedere nevoile identificate prin intermediul unei analize la
nivel naţional s-au identificat următoarele nevoi prioritare ale populaţiei
din mediul rural:
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MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE.
MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE

10%

0%

0%
0%
0%

90%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

CONSTRUIRE SI MODERNIZARE CAMINE CULTURALE
CONSTRUIRE SI MODERNIZARE A CAMINULUI CULTURAL

0%
10%

0%
0%

0%

90%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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REALIZAREA DE RETELE DE ALIMENTARE CU APA
REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA

0%

0%
0%

7%

0%

93%
Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

REALIZAREA DE RETELE DE CANALIZARE
REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE

6%
0%

0%

0%
0%

94%
Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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REALIZAREA DE RETELE DE GAZ
REALIZARE A RETELEI DE GAZ

0%

0%

6%

0%
0%
94%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

REALIZAREA DE STATIII DE EPURARE SI TRATARE A APELOR
REZIDUALE
REALIZARE A STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR
REZIDUALE

7%

0%

0%

0%

0%

93%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER
MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

0%

0%
4%

0%

0%

96%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULUI SI APARARI DE
MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CONSECINTELOR
DISTRUCTIVE ALE INUNDATIILOR
LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULUI SI APARARI
DE MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA
CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDATILOR

0%

6%

0%

0%

14%
80%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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REABILITARE A SCOLILOR
REABILITARE A SCOLILOR

8%

0%

0%

0%

0%
92%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

CONSTRUIRE SI DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR
CONSTRUIRE SI DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR

0%
9%

0%
0%

0%
91%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A
DISPENSARULUI UMAN
REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A
DISPENSARULUI UMAN

4%
0%

0%
0%

0%

96%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

REALIZARE A LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI
EXTRAVILAN , REACTUALIZARE PUG
REALIZARE A LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR
INTRAVILAN SI EXTRAVILAN - REACTUALIZARE PUG

0%
11%

6%

0%
1%

82%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN
LOCALITATE
LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN
COMUNA

6%

0%

0%

0%

0%
94%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA
DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA
(AUTOSPECIALA PSI, BULDO - ESCAVATOR, VOLA, TRACTOR
CU REMORCA SI ALTE DOTARI)

4% 1% 0%
0%

0%
95%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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REALIZAREA DE ALEI PIETONALE
REALIZARE DE ALEI PIETONALE IN COMUNA

0%
0%

5%

0%
0%
95%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

DOTARE CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE
GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE

DOTARE CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE
GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE (MASINA
COLECTARE, PUBELE)

0%
5%
0%

0%
0%
95%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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AMENAJARE SI DOTARE A UNUI CENTRU DE
JOACA SI RECREERE PENTRU COPII

AMENAJARE SI DOTARE A UNUI CENTRU DE JOACA SI
RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI

0%
0%

3%

0%

0%

97%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC SI DE AGREMENT
CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURIRSTIC SI DE AGREMENT IN
COMUNA

7%

3%

0%
0%

0%

90%

Foarte important

Important

Oarecare importanta

Putina importanta

Lipsit de importanta

NS/NR
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CONSIDERAŢII GENERALE
Dezvoltarea sau regenerarea unei asezari rurale este determinata
semnificativ de schimbarile care se produc in structura economiei locale,
in structura populatiei si in cultura comunitara. Pe de alta parte,
dezvoltarea comunitatii este substantial influientata de aplicarea unui
management adecvat si axat pe trei tinte principale : dezvoltarea
infrastructurii si asigurarea accesului la infrastructura, protectia
mediului ambiant si diminuarea saraciei. Totodata , dezvoltarea
comunitatii trebuie sa tina cont de caracterul limitat al resurselor (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 financiare
prezente, dar si cu cele viitoare , precum si cu optiunile populatiei,
astfel

incat

aceasta

autoritate

sa

incurajeze

responsabilitatea

comunitara si individuala, precum si parteneriatul in realizarea unui
proiect de dezvoltare locala.
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IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul
de recolectare, realizare a proiectelor, a programelor şi politicilor
prevăzute de strategie, de recoltare şi raportare a informaţiilor asupra
desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relativ
la dezvoltarea localităţii.
Scopul monitorizării şi evaluării implementării Strategiei este:
Evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local
Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile
Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de participarea
tuturor locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a
acesteia.
În procesul implementării prezentei Strategii vor fi implicaţi mai mulţi
actori, fiecare respectând responsabilităţi bine determinate, îndeplinind
rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În plan
instituţional principalii actori ai implementării strategiei vor fi:
Administraţia publică locală – Primarul, Consiliul Local, Primăria
Locuitorii comunei
Agenţii economici
Investitorii străini
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Societatea civilă
Structuri externe
Etapa de implementare, monitorizare şi control va cuprinde convenţional
următoarele etape:
Implementarea strategiei prin realizarea acţiunilor, activităţilor,
măsurilor şi proiectelor concrete de implementare.
Monitorizarea strategiei de către angajaţii primăriei.
Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor de implementare.
Analiza impactului apreciază daca proiectul răspunde politicilor
formulate şi cum influenţează criteriile de performanta privind
dezvoltarea eficienta a localităţii.
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CONCLUZII ŞI PREVEDERI FINALE

Strategia de dezvoltare a comunei PECINEAGA se constituie ca un
document legal de lucru al Consiliului Local. Documentul are un caracter
prospectiv şi angajează la o permanentă reevaluare şi optimizare a
opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le adecva evoluţiei
realităţilor economice şi sociale.
Strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de a aborda integrat
fenomenul economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se deschide
spre parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu comunitatea
actorilor economici.
Documentul

strategic

prezentat

propune

tuturor

partenerilor

interesaţi un limbaj comun de abordare şi înţelegere a realităţilor
comunei PECINEAGA, a obiectivelor prioritare şi direcţiilor de dezvoltare,
programelor şi proiectelor prioritare pentru realizarea dezideratelor
respective.
În acelaşi timp documentul exprimă prin metodologia de întocmire şi
adoptare o politică transparentă de administrare publică în spirit
european.
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Programele şi proiectele enunţate în strategie pentru atingerea
obiectivelor şi realizarea direcţiilor de dezvoltare prevăzute au orizonturi
diferite de realizare, unele imediate, altele în viitorul apropiat sau mai
îndepărtat. Ele pot fi nuanţate şi amendate, completate cu altele sau
chiar anulate dacă mediul dinamic al realităţii viitoare va genera alte
împrejurări şi perspective, dar reprezintă un punct de reper ce permite o
permanentă evaluare a depărtării sau apropierii de anumite deziderate.
Priorităţile strategiei vor fi stabilite de Consiliul Local în funcţie de
necesităţi, de sursele de finanţare disponibile şi

detalii tehnico

economice de execuţie a proiectelor.
De asemenea, este necesar a fi evaluat impactul pe care realizarea
proiectelor îl are în vederea atingerii obiectivului strategic general privind
dezvoltarea durabilă a comunei prin utilizarea eficientă a resurselor fizice
şi umane în scopul asigurării prosperităţii şi calităţii vieţii locuitorilor săi.
Primarul – ca instituţie executivă – are mandatul Consiliului Local şi
obligaţia instituţională de a promova, iniţia urmări şi finaliza

- cu

respectarea legilor în vigoare – toate procedurile, deciziile, acţiunile,
activităţile, operaţiile pentru realizarea programelor şi proiectelor
prevăzute în strategie.
Strategia şi documentele aferente prezente şi viitoare sunt
considerate de domeniul public şi vor fi puse la dispoziţia societăţii civile.
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Bibilografie selectivă
Document
EUROPA 2020 – principii, valori,
directii de
actiune

Sursă
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=COM:2010:2020:FIN:RO:PDF

DEZVOLTAREA DURABILĂ - principii,
http://strategia.ncsd.ro/docs/sndd-finalvalori, directii de actiune
ro.pdf
Strategia Natională pentru Dezvoltare
Durabilă a
http://www.mmediu.ro/beta/wpcontent/uploads/2012/06/2012-0612_dezvoltare_durabila_snddfinalromana20
României Orizonturi 2013-2020-2030
08.pdf
http://www.aippimm.ro/files/otimmc_files/
Planul National de Dezvoltare 201471/172/planul-national-de-dezvoltare-20142020
2020.pdf
Planul National de Actiune pentru
http://www.anofm.ro/files/3/Introducere.pdf
Ocuparea
Fortei de Muncă
Strategia Guvernului României de
http://www.oportunitatiegale.ro/pdf_files/St
Incluziune a
rategie_Incluziune_2012-2020.pdf
Cetătenilor Români apartinând
Minoritătii
Romilor pentru perioada 2012-2020
Planul de Dezvoltare Regională Sud
Est (PDR
http://www.adrse.ro/
Site wikipedia
document inclus în site-ul “Energie
http://ro.wikipedia.org/
Educaţie
http://www.egs- project.eu/
Guvernare Şcoli (EGS) ”
Ioan Simionescu, “Colturi din tara”,
Ed.
Albatros, Bucuresti, 1971, pag. 145
Vlad Georgescu, “Istoria”,
Ed.Stiintifica, pag.32
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1. Guvernul României - Planul Naţional de Dezvoltare.
2. Ministerul

Dezvoltării

Regionale

si

Administratiei

Publice

-

Programele operaţionale regionale.
3. Ministerul Transporturilor – Programul operaţional sectorial în
domeniul transporturilor,
4. Ministerul Economiei - Programul operaţional sectorial „Creşterea
competitivităţii economice”,
5. Agenţia de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud Est –
Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Sud Est
6. InfoEuropa – Eurobarometrul din mediul rural,
7. InfoEuropa – Eurobarometrul din mediul rural,
8. Centrul de informare al Comisiei Europene in Europa – 10 + 2
întrebări despre agricultura si dezvoltarea rurala,
9. Institutul Naţional de Statistica – Statistica teritoriala,
10. Direcţia Judeţeana de Statistica Constanta – Fisa Localităţii.
11. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa.
12. Direcţia pentru Agricultura si Alimentaţie a Judeţului Constanţa.
13. Oficiul Registrului Comerţului Constanţa.
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