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CAPITOLUL II – DEZVOLTARE ECONOMICĂ

2.1 PROIECȚII DE DEZVOLTARE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE
Europa 2020

Obiectivul strategiei Europa 2020 este de a se asigura că redresarea
economică a Uniunii Europene (UE) în urma crizei economice și financiare
este susținută de o serie de reforme în vederea punerii unor baze solide
pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până în 2020.
Abordând punctele slabe de ordin structural ale economiei UE și aspectele
economice și sociale, strategia ține cont și de provocările pe termen mai
lung reprezentate de globalizare, de presiunea exercitată asupra resurselor
și de îmbătrânire
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Digitalizarea va fi și ea un obiectiv ce va veni în beneficiul cetățenilor, a
companiilor și autorităților statului.
În contextul unei economii bazată pe cunoaștere, vor fi dezvoltate la
nivelul IMM-urilor competențele pentru specializare inteligentă, tranziție
industrială și antreprenoriat, inclusiv organizarea de stagii de pregătire
practică, formare pentru implementarea standardului – sistem de
Management a Inovării în companii. Totodată, vor fi dezvoltate și
capacitățile administrative ale actorilor implicați în implementarea,
monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligentă.
La elaborarea propunerilor sale, COM a avut în vedere o abordare
evolutivă, care să conducă la o politică de coeziune simplificată pentru
perioada post-2020, cu asigurarea continuității cu actualul Cadru financiar
2014-2020, în special în ceea ce privește procesul de programare.
Definitivate în urma reuniunii Consiliului European din iulie 2020,
principalele coordonate ale Politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027
sunt trasate de următoarele elemente:
Ø Menținerea actualei arhitecturi generale a politicii de coeziune,
respectiv orientarea pe cele două mari obiective – Investiții pentru
creștere și locuri de muncă și Cooperare teritorială, cele trei
categorii de regiuni – regiuni mai slab dezvoltate, regiuni în
tranziție și regiuni mai dezvoltate cu accent pe regiunile și statele
mai puțin dezvoltate.
Ø Reducerea numărului obiectivelor politice care stau la baza
politicii de coeziune post-2020, la 5 (față de 11 în prezent), după
cum urmează:
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Ø O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare
economică și sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii;
- Componenta de Cercetare și Inovare va fi în continuare o

prioritate de finanțare ce va presupune dezvoltarea și
consolidarea capacităților de cercetare și inovare a
organizațiilor prin crearea unor sisteme atractive de
inovare (de ex. Sisteme SMART în Sănătate) și adaptarea
tehnologiilor

avansate

pentru

crearea

unui

sistem

antreprenorial solid.
Ø O Europă mai ecologică și fără emisii de gaze cu efect de seră, care
pune în aplicare Acordul de la Paris și investește în tranziția în
domeniul energiei, energiile regenerabile și lupta împotriva
schimbărilor climatice;
- Daca ne gândim la proiectele din Energie, ca și obiective

specifice propuse menționăm promovarea eficienței
energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
promovarea energiei din surse regenerabile și dezvoltarea
de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara
TEN-E (Rețele Transeuropene de Energie)
- Pentru promovarea tranziției către o economie circulară,

se vor face investitii pentru extinderea si îmbunătățirea
sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, pentru a
crește reutilizarea și reciclarea acestora, pentru a preveni
generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de
deșeuri.
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Ø O Europă mai conectată, cu rețele strategice de transport și rețele
digitale;
- O parte din finanțarea alocată României pentru această

etapă (aprox. 30,6 mld. Euro), va fi destinată obiectivului
conectivitate, adică acelor investiții prin care se va facilita
dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața
schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală.
Totodată, se vor avea în vedere si investițiile în
infrastructură de bandă largă, de foarte mare capacitate, de
tip Broadband.
Ø O Europă mai socială, care să ofere pilonul european al drepturilor
sociale și să sprijine calitatea ocupării forței de muncă, educație,
competențe, incluziune socială și acces egal la asistență medicală;
- Vor fi analizate investițiile care vor îmbunătăți calitatea,

eficacitatea și relevanța pieței forței de muncă, prin crearea
unor sisteme de educație și formare performante. și nu în
ultimul

rând,

pentru

realizarea

acestui

obiectiv,

menționăm investițiile care vor favoriza incluziunea
activă, pentru promovarea integrarii socioeconomice a
comunităților

marginalizate,

pentru

consolidarea

accesului la servicii de calitate, pentru a investi în locuințe,
în asistență medicală și în infrastructură de îngrijire pe
termen lung
Ø O Europă mai aproape de cetățeni, prin sprijinirea strategiilor
locale de dezvoltare și a dezvoltării urbane durabile în UE.
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- În viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, se anunță

o abordare personalizată a dezvoltării regionale. Astfel, vor
fi păstrate o parte din metodele de alocare a fondurilor (ex:
PIB-ul pe cap de locuitor) și vor fi introduse noi criterii de
selecție (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de
educație, schimbări climatice și primirea și integrarea
migranților), pentru o adaptare reală a intervențiilor la
nevoile

și

specificul

regional,

prin

descentralizarea

gestiunii și implementării la nivelul autorităților locale
-

Ø O

orientare

mai

puternică

a

condiționalităților

(redenumite enabling conditions – fostele condiționalități ex-ante)
pe obiectivele politice, dar și o întărire a aplicării acestora,
condiționalități urmând să fie îndeplinite pe tot parcursul
perioadei

de

programare

și

nu

doar

la

debutul

acesteia. Coordonarea măsurilor finanțate în cadrul Politicii
de coeziune cu Recomandările Specifice de țară din cadrul
Semestrului European.
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Strategia Europa 2020 trebuie să îi permită UE să atingă o creștere:

•

•

inteligentă, prin dezvoltarea cunoștințelor și a
inovării;

•

durabilă, bazată pe o economie mai ecologică, mai
eficientă în gestionarea resurselor și mai competitivă;

•

favorabilă incluziunii, vizând consolidarea ocupării
forței de muncă și a coeziunii sociale și teritoriale.

Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit cinci
mari obiective de atins până în 2020 cel târziu:
•

creșterea la cel puțin 75 % a procentului din populația
cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani care are un loc
de muncă;

•

investirea a 3 % din produsul intern brut în cercetare și
dezvoltare;

•

reducerea cu cel puțin 20 % a emisiilor de gaze cu efect
de seră, creșterea la 20 % a procentului energiilor
regenerabile și creșterea cu 20 % a eficienței
energetice;

•

reducerea ratei abandonului școlar la mai puțin de 10
% și creșerea la cel puțin 40 % a procentului
diplomelor de învățământ superior;

•

reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor
amenințate cu sărăcia sau cu excluziunea socială.

Pentru a face vizibilă Strategia Europa 2020 în România și pentru a
asigura transparența implementării acesteia, autoritățile publice
responsabile cu aplicarea reformelor structurale sunt implicate într-un
dialog permanent cu toți factorii interesați. Procesul de informare și
consultare publică se realizează prin organizarea unor evenimente
(conferințe naționale, mese rotunde, grupuri de lucru tematice) menite să
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aducă în prim plan măsurile asumate în scopul atingerii obiectivelor
naționale Europa 2020 și să contribuie la creșterea gradului de implicare a
autorităților locale și de antrenare a societății civile în implementarea și
actualizarea anuală a PNR.

Agenda ONU 2030

Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015, reprezintă
noul cadru global de dezvoltare durabilă și stabilește 17 obiective de
dezvoltare durabilă (ODD). Ea constituie un angajament de a eradica
sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030.
ODD își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării
durabile – cea economică, cea socială și componenta de mediu – prin
acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, printre altele,
pe:
•

demnitate umană

•

stabilitate regională și globală

•

o planetă sănătoasă

•

societăți reziliente și echitabile
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•

economii prospere.

Obiectivele contribuie la sporirea convergenței între țările UE, în cadrul
societăților și în restul lumii.
În domeniul dezvoltării durabile, UE se află într-o poziție avansată. De
altfel, este hotărâtă ca, alături de statele sale membre, să fie printre primii
actori care pun în aplicare Agenda 2030 a ONU. ODD sunt integrate în
toate cele 10 priorități de acțiune ale Comisiei.
În 2016, Comisia Europeană și-a prezentat abordarea strategică față de
punerea în aplicare a Agendei 2030 și îndeplinirea obiectivelor de
dezvoltare durabilă.
Principalele măsuri pentru implementarea Agendei 2030:
•

integrarea ODD în absolut toate politicile și inițiativele UE –
dezvoltarea durabilă este principiul călăuzitor esențial pentru toate
politicile Comisiei Europene

•

raportări periodice, începând din 2017, referitoare la progresul UE

•

promovarea Agendei 2030, astfel încât aplicarea acesteia să devină o
prioritate și pentru guvernele statelor membre, Parlamentul
European, celelalte instituții europene, diverse organizații
internaționale și organizații ale societății civile și alte părți
interesate

•

înființarea unei platforme multipartite la nivel înalt care să sprijine
schimbul de bune practici în vederea îndeplinirii obiectivelor în toate
sectoarele și la toate nivelurile (național și european)
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•

lansarea unei viziuni pe termen mai lung, pentru perioada de după
2020.

Pentru a promova o dezvoltare durabilă în întreaga lume, UE va
continua cooperarea cu partenerii externi, utilizând toate instrumentele
disponibile în cadrul politicilor sale externe și sprijinind, în special,
eforturile țărilor în curs de dezvoltare.
Prioritățile actualei Comisii Europene sunt grupate în șase obiective
majore care înglobează toate cele 17 obiective de dezvoltare durabilă:
(1) Pactul Ecologic European,
(2) o Europă pregătită pentru era digitală,
(3) o economie în serviciul cetățenilor,
(4) o Europă mai puternică pe scena internațională,
(5) promovarea modului nostru de viață european
(6) un nou elan pentru democrația europeană.
Celor șase priorități le corespund numeroasele politici, strategii și
acțiuni, toate atent monitorizate în ceea ce privește progresul realizat în
atingerea țintelor de dezvoltare durabilă. Un set de indicatori stabiliți
printr-un amplu proces consultativ la nivel european măsoară
acest progres la nivel european, acesta fiind raportat de Eurostat –
instituția statistică a Uniunii Europene.
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Ultimul raport privind obiectivele de dezvoltare durabilă a fost publicat
în mai 2020, iar pentru ediția din 2021, Eurostat intenționează să
îmbunătățească evaluarea statelor membre prin includerea efectelor
negative ale pandemiei de COVID-19.
În 2019, România a înregistrat un progres la toate cele 17 obiective, dar
valorile indicatorilor rămân scăzute pentru 15 obiective și doar la
obiectivele privind „energia curată la prețuri accesibile” și „viața terestră”
a obținut valori într-un registru peste medie.
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POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC) post 2020

În urma alocării fondurilor PAC pentru perioada 2021-2027 din
bugetul pe termen lung al UE, s-a convenit asupra unui regulament de
tranziție pentru anii 2021 și 2022. Regulamentul de tranziție va extinde
majoritatea normelor PAC care au fost în vigoare în perioada 2014-2020,
dar va adăuga în același timp noi elemente pentru a include obiective de
mediu mai ambițioase și pentru a asigura o tranziție lină către viitorul
cadru PAC, așa cum este prevăzut în propunerile Comisiei.
Propunerile Comisiei vizează promovarea unui sector agricol durabil
și competitiv, care să poată contribui în mod semnificativ la Pactul verde
european, în special în ceea ce privește Strategia „De la fermă la
consumator” și Strategia privind biodiversitatea. Propunerile se
concentrează în special pe:
•

asigurarea unui viitor economic stabil și corect pentru agricultori;

•

stabilirea unor ambiții mai mari pentru acțiunile legate de mediu și
de climă;

•

păstrarea agriculturii în inima societății europene.

Pentru a atinge aceste obiective ample, Comisia a stabilit nouă
obiective punctuale:
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•

Să asigurăm un venit decent pentru fermieri

•

Să sporim competitivitatea

•

Să restabilim echilibrul de putere în lanțul alimentar

•

Să combatem schimbările climatice și să ne adaptăm la cele
inevitabile

•

Să protejăm mediul

•

Să conservăm peisajele și biodiversitatea
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•

Să sprijinim reînnoirea generațională

•

Să dinamizăm zonele rurale

Fermierii joacă un rol-cheie în combaterea schimbărilor climatice,
protejarea mediului și conservarea peisajelor și a biodiversității. Comisia
Europeană urmărește să-i ajute să joace acest rol, asigurându-se că PAC:
•

va contribui la energia durabilă, precum și la atenuarea schimbărilor
climatice și la adaptarea la acestea;

•

va promova dezvoltarea durabilă și gestionarea eficientă a resurselor
naturale precum apa, solul și aerul;

•

va contribui la protejarea biodiversității, va îmbunătăți serviciile
ecosistemice și va conserva habitatele și peisajele.
I.

O arhitectură verde

În propunerile sale, Comisia are în vedere o nouă arhitectură verde
pentru PAC, cu cerințe obligatorii consolidate și oportunități sporite de
finanțare pentru agricultura ecologică. Printre măsurile prevăzute în
propuneri se numără:
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•

conservarea solurilor prin cerințe de protejare a zonelor umede (care
sunt bogate în carbon) și prin rotația culturilor;

•

un instrument obligatoriu de gestionare a nutrienților, conceput
pentru a ajuta fermierii să îmbunătățească calitatea apei și să reducă
nivelurile de amoniac și de protoxid de azot în fermele lor;

•

un nou flux de finanțare din bugetul PAC alocat plăților directe
pentru programele ecologice, care va sprijini și va stimula fermierii
să aplice practici agricole benefice pentru climă, biodiversitate și
mediu.

Prin aceste măsuri, PAC va plasa agricultura în centrul Pactului verde
european, strategiei UE privind biodiversitatea și al strategiei de la fermă
la consumator.
Trecerea către un sistem alimentar mai sănătos și mai durabil, un element
esențial al Pactului verde european

•

•

Pentru ca cetățenii europeni să poată beneficia de alimente
sănătoase, durabile și la prețuri accesibile

Combaterea schimbărilor climatice
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•

Protecția mediului
și conservarea biodiversității

•

Câștiguri economice echitabile
în cadrul lanțului alimentar

•

Dezvoltarea agriculturii ecologice

Utilizarea pesticidelor în agricultură contribuie la poluarea solului, a apei și
a aerului.
Comisia va lua măsuri pentru:
•

a reduce cu 50 % utilizarea pesticidelor chimice și riscurile pe care
acestea le reprezintă, până în 2030

a reduce cu 50 % utilizarea pesticidelor periculoase, până în 2030.
Excesul de nutrienți în mediu este o sursă majoră de
poluare a aerului, solului și apei
și are un impact negativ asupra biodiversității și climei.
Comisia va lua măsuri pentru:
•

a reduce cu cel puțin 50 % pierderile de nutrienți,
fără a deteriora fertilitatea solului
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•

a reduce cu cel puțin 20 % nivelul de utilizare a
îngrășămintelor, până în 2030.

Se estimează că, în UE, rezistența la antimicrobiene
legată de utilizarea agenților antimicrobieni în
medicina veterinară și umană cauzează, anual,
aproximativ 33 000 de decese în rândul populației.
Până în 2030, Comisia va reduce cu 50 %
volumul vânzărilor de substanțe antimicrobiene pentru
animalele de fermă și în acvacultură.

Agricultura ecologică este o practică favorabilă
mediului, care trebuie dezvoltată în continuare.
Comisia va relansa dezvoltarea agriculturii ecologice în
UE și dorește ca, până în 2030,
acest sector să ocupe 25 % din terenurile agricole.

Comisia Europeană propune simplificarea și modernizarea modului în
care funcționează PAC, transferând accentul de la norme și respectarea lor
către rezultate și performanță.
II.

Un cadru actualizat valabil pentru toată UE

Cadrul politicii se va baza pe nouă obiective punctuale, concentrânduse asupra obiectivelor sociale, economice și de mediu ale PAC.
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Pentru a atinge aceste obiective, Comisia va furniza un set de măsuri de
politică globale, pe care țările UE le pot modela în funcție de nevoi și
capacități.
De asemenea, va furniza un set comun de indicatori de rezultat, ca parte
a unui nou cadru de performanță, monitorizare și evaluare. Acesta va fi
utilizat pentru a evalua progresele înregistrate de țările UE în direcția
atingerii obiectivelor PAC.
III.

Planurile strategice PAC

Fiecare țară din UE își va elabora un plan strategic PAC, în care va
stabili cum va direcționa finanțarea PAC către obiectivele pe care și le
propune și în ce mod respectivele obiective ajută la atingerea obiectivelor
generale ale UE.
Atunci când își elaborează planul, fiecare țară va colabora cu
Comisia, va organiza consultări cu experți și părți interesate și va efectua o
analiză SWOT aprofundată (puncte forte, puncte slabe, oportunități și
amenințări) a nevoilor sale specifice.
Toate planurile strategice vor fi prezentate Comisiei Europene spre
evaluare și aprobare înainte de a fi puse în aplicare. În plus, țările UE vor
prezenta un raport anual de performanță pentru a arăta progresele
înregistrate în direcția atingerii obiectivelor stabilite.
Cunoștințele și inovarea sunt esențiale pentru un sector agricol
inteligent, rezilient și sustenabil. Viitoarea PAC va încuraja investițiile mai
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mari în cercetare și inovare și, totodată, va ajuta fermierii și comunitățile
rurale să profite de rezultate.
Este foarte important să construim sisteme mai solide de cunoștințe
și inovare în agricultură (AKIS), prin care să susținem inițierea și
dezvoltarea proiectelor de inovare, să le difuzăm rezultatele și să le
folosim cât mai mult posibil. Includerea strategiilor naționale pentru AKIS
în planurile strategice PAC va stimula structurarea și organizarea
ecosistemelor naționale de inovare. Dacă toate țările UE ar avea sisteme
AKIS care funcționează bine, s-ar evita dublarea eforturilor, s-ar reduce
costurile, s-ar mări impactul finanțării europene, naționale și regionale și
s-ar accelera inovarea.
Strategiile AKIS de succes au patru mari seturi de acțiuni:
1. consolidarea fluxurilor de cunoștințe și a legăturilor dintre cercetare
și practică;
2. consolidarea tuturor serviciilor de consiliere pentru fermieri și
susținerea unei bune comunicări între acestea în cadrul AKIS;
3. consolidarea inovării interactive care reunește mai multe teme și
mai multe țări;
4. sprijinirea tranziției digitale în agricultură.
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2.2 PROIECȚII DE DEZVOLTARE LA NIVEL NAȚIONAL

Statutul României de Stat Membrul al Uniunii Europene determină
coordonarea politicilor naţionale cu cele europene, fapt care exercită un
impact asupra resurselor şi condiţiilor din ţara noastră, până la nivel local.
Sub influenţa acestui complex proces, administraţia locală îşi reconsideră
avantajele competitive, cu scopul de a asigura o bună dezvoltare
economică şi o calitate corespunzătoare a vieţii în comunitate.Necesitatea
acestei lucrări apare în contextul apartenenţei României la Uniunea
Europeană şi pentru acesarea fondurilor comunitare în vederea finanţării
proiectelor de dezvoltare locală.
Guvernul României, în vederea corelării strategiei naţionale cu cea
Europeană adoptă Hotărârea nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei
naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.
Astfel, Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României are
la bază cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Ea se
fundamentează pe cei trei piloni principali ai dezvoltării durabile:
1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare
trebuie să aibă posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce
privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și
canalizării;
2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de
dezvoltare pentru a se apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate;
3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse
disponibile prin schimbarea treptată a modului în care trebuie să se
dezvolte și să fie folosite tehnologiile.
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Ca orientare generală, lucrarea vizează realizarea următoarelor
obiective strategice pe termen scurt, mediu şi lung:
Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării
durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat
membru al UE.
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la
principalii indicatori ai dezvoltării durabile.
Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel
an al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării
durabile.

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu
și lung, o creștere economică ridicată și, în consecință, o reducere
semnificativă a decalajelor economico-sociale dintre România și celelalte
state membre ale UE.
Prin prisma indicatorului sintetic prin care se măsoară procesul de
convergență reală, respectiv produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc), la
puterea de cumpărare standard (PCS), aplicarea Strategiei creează
condițiile ca PIB/loc exprimat în PCS să depășească, în anul 2013, jumătate

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

din media UE din acel moment, să se apropie de 80% din media UE în anul
2020 și să fie uşor superior nivelului mediu european în anul 2030.
Obiective-țintă și modalități de acțiune la orizont 2013, 2020, 2030
conform orientărilor strategice ale UE
1. Schimbări climatice și energie curată
Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea
emisiilor de gaze cu efect de seră, precum si̧ a efectelor negative ale acestora
asupra societății și mediului.
Orizont 2013. Obiectiv național: Satisfacerea necesarului de energie pe termen
scurt și mediu si̧ crearea premiselor pentru securitatea energetică a țării pe
termen lung conform cerințelor unei economii moderne de piață, în condiții de
siguranță și competitivitate; îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza
Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de
seră; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor
climatice şi respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Principalele direcţii strategice în domeniul politicii energetice, pe
care România trebuie să-şi mobilizeze cu prioritate eforturile în
conformitate cu obiectivele şi politicile convenite la nivelul Uniunii
Europene, sunt:
• Securitatea energetică: Menţinerea suveranităţii naţionale asupra
resurselor primare de energie şi respectarea opţiunilor naţionale în
domeniul energiei; creşterea siguranţei ofertei de energie şi menţinerea
unui grad acceptabil de dependență față de importuri prin diversificarea
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surselor de import, a resurselor energetice proprii, a rutelor și rețelelor de
transport naționale și regionale; cooperarea regională pentru protecția
infrastructurii critice în domeniul energiei;
• Dezvoltarea durabilă: Îmbunătățirea eficienței energetice pe
întregul lanț resurse-producție-transport-distribuție-consum final prin
optimizarea proceselor de producție și distribuție și prin reducerea
consumului total de energie primară raportat la valoarea produselor sau
serviciilor; creșterea ponderii energiei produse pe baza resurselor
regenerabile în consumul total și în producția de electricitate; utilizarea
rațională și eficientă a resurselor primare neregenerabile și scăderea
progresivă a ponderii acestora în consumul final; promovarea producerii
de energie electrică și termică în centrale de cogenerare de înaltă eficiență;
valorificarea resurselor secundare de energie; susținerea activităților de
cercetare-dezvoltare-inovare în sectorul energetic, cu accent pe sporirea
gradului de eficiență energetică și ambientală; reducerea impactului
negativ al sectorului energetic asupra mediului și respectarea obligațiilor
asumate în privința reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a
emisiilor de poluanți atmosferici;
• Competitivitatea: Continuarea dezvoltării și perfecționării piețelor
concurențiale de energie electrică, gaze naturale, petrol, uraniu, cărbune,
servicii energetice; promovarea surselor regenerabile cu ajutorul
certificatelor verzi, în contextul integrării regionale; pregătirea pieței de
certificate albe privind utilizarea eficientă a energiei; participarea la
schema comunitară de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu
efect de seră; liberalizarea tranzitului de energie și asigurarea accesului
constant și nediscriminatoriu al participanților din piaţa la reţelele de
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transport, distribuţie şi la interconexiunile internaţionale; dezvoltarea
infrastructurii energetice; continuarea procesului de restructurare şi
privatizare în sectoarele energiei electrice, termice şi gazelor naturale;
continuarea procesului de restructurare în sectorul de extracţie şi utilizare
a lignitului în vederea creşterii profitabilităţii şi accesului pe piaţa de
capital; înfiinţarea bursei regionale de energie şi participarea în continuare
a României la procesul de consolidare a pieţelor energetice la nivel
european.
Prin încurajarea selectivă a investiţiilor se va asigura punerea în
funcţiune a unor noi capacităţi de producere a energiei electrice bazate pe
tehnologii curate, cu impact major asupra reducerii emisiilor de gaze cu
efect de seră şi a emisiilor de poluanţi şi asupra siguranţei de funcţionare a
sistemului energetic naţional.
Orizont 2020. Obiectiv național: Asigurarea funcţionării eficiente și în
condiţii de siguranță a sistemului energetic național, atingerea nivelului mediu
actual al UE în privinţa intensităţii și eficienței energetice; îndeplinirea
obligaţiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări
climatice și energie din surse regenerabile” și la nivel internaţional în urma
adoptării unui nou acord global în domeniu; promovarea și aplicarea unor
măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice și respectarea principiilor
dezvoltării durabile.

În România, au fost identificate pentru fiecare sector în parte
potenţialele efecte negative cauzate de schimbările climatice, precum şi
recomandările privind măsurile de adaptare şi studiile necesare în vederea
unei mai bune abordări ştiinţifice a adaptării. Urmare a unei evaluări
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preliminare, fără a avea studii sectoriale şi scenarii climatice suficient de
detaliate la nivelul României, sunt propuse următoarele acţiuni:
• Integrarea adaptării la efectele schimbărilor climatice în momentul
aplicării și al modificării legislaţiei şi politicilor actuale şi viitoare;
• Revizuirea bugetului, a tuturor strategiilor şi programelor
naţionale astfel încât să se asigure includerea aspectelor privind adaptarea
în politicile sectoriale;
• Stabilirea căilor de comunicare în vederea implementării măsurilor
de adaptare la nivel local. O mare parte din deciziile care influențează în
mod direct sau indirect adaptarea la schimbările climatice se iau la nivel
local;
• Creşterea gradului de conștientizare privind adaptarea la efectele
schimbărilor climatice. Schimbările de comportament în cadrul societăţilor
şi comunităţilor depind într-o mare măsură de gradul de conştientizare a
problemei.
Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea la performanţele medii ale UE
privind indicatorii energetici și de schimbări climatice; îndeplinirea
angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în
concordanţă cu acordurile internaţionale și comunitare existente și
implementarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice.
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2. Transport durabil
Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea ca sistemele de transport să satisfacă
nevoile economice, sociale și de mediu ale societății, reducând, în același timp,
la minimum impactul lor nedorit asupra economiei, societății și mediului.

Raportul negativ dintre evoluţia cererii de transport (în special
rutier) şi creşterea produsului intern brut (PIB), care este în prezent de 4
ori mai mare decât media UE, se estimează că se va reduce în viitor ca
urmare a:
• Modificării progresive a structurii economiei prin reducerea
ponderii sectoarelor care lucrează cu cantități mari de produse
transportate (industriile extractive de minereuri, siderurgia şi petrochimia)
şi consumă multă energie şi prin creşterea ponderii sectoarelor care au
consumuri materiale şi energetice mai reduse (serviciile, industriile
prelucrătoare etc.) şi valoare adăugată mare;
• Modificării structurii producției de energie electrică, ca urmare a
valorificării unor surse regenerabile de energie (eoliană, solară, biomasă,
geotermală, micro-hidro), a extinderii energeticii nucleare (dublată în
2008, cu perspectiva construirii altor două unităţi în următorii 7-9 ani) şi a
diminuării ponderii centralelor termoelectrice pe cărbune şi păcură care
necesită transportul unor cantităţi mari de combustibil, uneori pe distanţe
mari;
• Reducerii, ca urmare a implementării programelor de impulsionare
a inovării tehnice şi tehnologice şi de creştere a competitivităţii, a
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consumurilor specifice de materiale şi energie în toate sectoarele
productive ale economiei, cu efecte asupra volumurilor transportate;
• Modificării graduale a proceselor de producţie, depozitare şi
desfacere, cu efecte asupra ponderii cererii de transport de marfă şi
persoane;
• Ajustării treptate a structurii transporturilor prin diminuarea, întro primă etapă, a ritmului de creştere a transportului rutier şi reorientarea
fluxurilor de mărfuri şi călători spre celelalte moduri de transport în
următoarele etape;
• Stabilizării cererii de transport privat şi a evoluţiei artificiale a
nevoii de mobilitate în şi în afara centrelor urbane printr-o planificare
urbană şi spaţială echilibrată şi prin îmbunătăţirea serviciilor publice în
transportul de călători.
Orizont 2013. Obiectiv național: Promovarea unui sistem de transporturi în
România care să faciliteze mișcarea în siguranţă, rapidă și eficientă a
persoanelor și mărfurilor la nivel național și internaţional, în conformitate cu
standardele europene.
Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al UE în
privința eficienței economice, sociale și de mediu a transporturilor și realizarea
unor progrese substanţiale în dezvoltarea infrastructurii de transport.
Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an
la toţi parametrii de bază ai sustenabilității în activitatea de transporturi.
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Este previzibil ca, progresiv, după anul 2020, să se finalizeze
majoritatea proiectelor de modernizare şi dezvoltare începute şi în special
cele ce vor fi incluse în perioada de programare 2018-2024, iar prioritățile
să se concentreze pe atingerea standardelor comunitare ale serviciilor
oferite pe Reţeaua Principală de Trafic Intens TEN-T, pe reţeua
modernizată şi dezvoltată (în mod firesc, vor exista diferenţe între
previziuni şi rezultatele efective, acestea urmând să fie revizuite şi
corectate periodic).
3. Producție și consum durabile
Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum și producție
sustenabile.
Orizont 2013. Obiectiv național: Gestionarea eco-eficientă a consumului de
resurse și valorificarea maximală a acestora prin promovarea unui model de
consum și producţie care să permită o creștere economică sustenabilă pe
termen lung și apropierea treptată de nivelul mediu de performanţă al ţărilor
UE.

Principala cale de majorare a productivității resurselor o reprezintă
ajustarea structurală a economiei prin mărirea ponderii specifice a
produselor, proceselor şi activităţilor care utilizează un volum redus de
resurse energetice şi materiale dar generează o valoare adăugată mare.
Orizont 2020. Obiectiv național: Decuplarea creșterii economice de degradare a
mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse și crearea de
valoare adăugată și apropierea de indicii medii de performanţă ai UE privind
sustenabilitatea consumului și producției.
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Ținta principală este accelerarea dezvoltării în ansamblu a sectorului
de servicii și a contribuției acestuia la creșterea produsului intern brut
astfel încât să se atingă o pondere de circa 60%.
Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea
dată de ţările membre UE din punctul de vedere al producţiei și consumului
durabile.
4. Conservarea și gestionarea resurselor naturale

Obiectiv general SDD/UE: Îmbunătățirea gestionării resurselor naturale și
evitarea exploatării lor excesive, recunoașterea valorii serviciilor furnizate de
ecosisteme.
Orizont 2013. Obiectiv național: Reducerea decalajului existent față de alte
state membre ale UE cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de
vedere cantitativ cât și calitativ, prin dezvoltarea unor servicii publice eficiente
în domeniu, conforme conceptului de dezvoltare durabilă și cu respectarea
principiului «poluatorul plătește».

Programul Operațional Sectorial de “Mediu” al României 2007-2013,
aprobat de Comisia Europeană în iulie 2007, este corelat cu strategiile de
dezvoltare și cu celelalte programe finanțate din fonduri europene și
naționale și vizează conformitatea cu directivele UE în materie, reflectând
în acelaşi timp interesele naționale.
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În corelare cu investițiile din fonduri structurale, în zonele rurale
investiții în infrastructura de apă vor fi finanțate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor UE
la parametrii principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale.
Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea semnificativă de performanțele de
mediu ale celorlalte state membre UE din acel an.

România se va alinia, în linii generale, la cerințele și standardele UE
privind gestionarea apei și apelor uzate, în conformitate cu proiecțiile
preliminare ale Planului de management al bazinelor hidrografice. Se
prevede atingerea obiectivelor de mediu pentru toate corpurile de apă din
România.
Vor fi reanalizate prioritățile de acțiune în domeniul gestionării
deșeurilor, îmbunătățirii calității aerului, conservării biodiversității și
patrimoniului natural, precum și prevenirii dezastrelor naturale pe baza
rezultatelor obținute în perioada anterioară de referință, și se vor stabili
noi obiective în conformitate cu politicile UE și tendințele predominante
pe plan mondial.
5. Sănătate publică
Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate în
condiți de egalitate și im
̂ bunătățirea protecției im
̂ potriva amenințărilor la
adresa sănătății

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea unor parametri apropiați de nivelul
mediu actual al stării de sănătate a populației și al calității serviciilor medicale
din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate și
demografice in
̂ toate politicile publice ale României.
Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea deplină la nivelul mediu de
performanță, inclusiv sub aspectul finanțării serviciilor de sănătate, al
celorlalte state membre ale UE.

România se va alinia, în linii generale, la cerințele și standardele UE
privind accesul la serviciile de bază privind asistența de urgență, asistența
medicală primară, controlul cancerului, asigurarea cu servicii de sănătate
mintală la nivelul comunității.
6. Incluziunea socială, demografia și migrația
Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societăți bazate pe incluziunea socială
prin luarea în considerare a solidarității între generații și în interiorul lor și
asigurarea creșterii calității vieții cetățenilor ca o condiție a bunăstării
individuale durabile.

Activitățile Uniunii Europene în domeniul protecției și incluziunii
sociale sunt reglementate prin deciziile Consiliului European din martie
2006 care stabilesc noi obiective și modalități de acțiune și încurajează
cooperarea dintre statele membre potrivit metodei deschise de coordonare.
Orizont 2013. Obiectiv național: Crearea unui cadru legislativ, instituțional și
participativ modern pentru reducerea riscurilor de sărăcie și excluziune socială,
promovarea coeziunii sociale, egalității de șanse și diversității culturale,
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precum și pentru gestionarea responsabilă a fenomenelor demografice și
migrației.

Prevederi relevante pentru domeniul incluziunii sociale se regăsesc,
practic, în toate strategiile naționale și programele sectoriale. Un capitol
distinct consacrat acestor aspecte este cuprins în Programul Operațional
Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013”, aprobat în
octombrie 2007.
Orizont 2020. Obiectiv național: Promovarea consecventă, în noul cadru
legislativ și instituțional, a normelor și standardelor UE cu privire la
incluziunea socială, egalitatea de șanse și sprijinirea activă a grupurilor
defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei Naționale pe termen
lung privind populația și fenomenele migratorii.
Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea semnificativă de nivelul mediu al
celorlalte state membre ale UE în privința coeziunii sociale și calității serviciilor
sociale.

Pentru a asigura creșterea calității vieții cetățenilor și persoanelor
rezidente în România și pentru reducerea și inversarea declinului
demografic, vor fi urmărite următoarele obiective orientative:
•

Înscrierea pe o tendință sigură de diminuare a reducerii
numărului populației generale;

• Reducerea ratei sărăciei la un nivel comparabil cu media UE
din acel an;
• Asigurarea accesului tuturor cetățenilor și rezidenților la
servicii de sănătate,
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• Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor persoanelor
pe piața muncii;
• Cuprinderea tuturor persoanelor apte de muncă în sistemul de
educație și formare profesională continuă, inclusiv a celor în
vârstă de peste 50 ani.
7. Sărăcia globală
Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel
global și asigurarea punerii de acord a politicilor interne și externe ale Uniunii
Europene cu principiile dezvoltării durabile și angajamentele sale în această
privință.
Orizont 2013. Obiectiv național: Implementarea instrumentelor legislative și
instituționale aferente statutului României de țară donatoare de asistență
pentru dezvoltare, conform obligațiilor de stat membru al UE; stabilirea
priorităților și modalităților de acțiune, și alocarea în acest scop a circa 0,25%
din venitul național brut (VNB) în 2013 și 0,33% în 2015, cu ținta
intermediară de 0,17% din VNB în 2010.
Orizont 2020. Obiectiv național: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a
expertizei și resurselor disponibile în România în slujba asistenței pentru
dezvoltare, și alocarea în acest scop a circa 0,50% din venitul național brut.

În scopul consolidării profilului internațional de donator al României
vor fi avute în vedere, printre altele, sporirea bugetului alocat asistenței
oficiale pentru dezvoltare în vederea respectării obligațiilor asumate la
nivel european și internațional, crearea unei Agenții Naționale de
implementare a politicii de cooperare pentru dezvoltare, și promovarea
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expertizei dobândite de România ca stat donator în domeniile în care
România deține avantaje comparative.
Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea completă a României la politicile
Uniunii Europene în domeniul cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punctul
de vedere al alocărilor bugetare ca procent din venitul național brut.

România va spori în continuare bugetul alocat în scopurile asistenței
oficiale pentru dezvoltare, va urmări alinierea la politicile UE pe linia
cooperării pentru dezvoltare și va susține demersurile comune ale UE în
domeniu.
Se vor întreprinde demersuri pentru alinierea la cerințele OCDE, în
vederea obținerii de către România a statutului de membru al Comitetului
de Asistență pentru Dezvoltare.
8. Educație și formare profesională
Orizont 2013. Obiectiv național: Dezvoltarea capitalului uman și creșterea
competitivității prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu
piața muncii și asigurarea oportunității sporite pentru participarea viitoare pe
o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă.
Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu de performanță al
UE în domeniul educației și formării profesionale, cu excepția serviciilor în
mediul rural și pentru grupurile dezavantajate, unde țintele sunt cele ale UE
pentru 2010.
Orizont 2030. Obiectiv național: Situarea sistemului de învățământ și formare
profesională din România la nivelul performanțelor superioare din UE;
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apropierea semnificativăde nivelul mediu al UE în privința serviciilor
educaționale oferite în mediul rural și pentru persoanele provenite din medii
dezavantajate sau cu dizabilități.

• Principiile și practicile dezvoltării durabile vor fi încorporate
organic în ansamblul politicilor educaționale. În baza direcțiilor strategice
care urmează să fie convenite, în linii generale, în anul 2009, se vor realiza
exerciții de viziune bazate pe evaluarea comparativă a rezultatelor
obținute la fiecare 5 ani, cel relevant pentru orizontul 2030 fiind anul
2019.
• Eficiența internă și externă a sistemului de educație, de la educația
timpurie la studiile post-doctorale, de la educația formală la cea nonformală, de la formarea profesională inițială și continuă până la accesul
echitabil la învățare, în condiții de calitate, va fi în continuare obiectivul
principal. Învătțarea eficientă va rămâne o prioritate, iar formele și
metodele de predare vor fi caracterizate prin diversitatea și flexibilitatea
abordărilor pedagogice, și se vor concentra pe formarea deprinderii de a
învăța și de acumula cunoștințe utile și a capacității de a aplica aceste
deprinderi într-un spectru larg de domenii.
• Metodologia de evaluare, certificare și atestare a calității actului
educațional, precum și a relevanței acestuia pe piața muncii se va alinia la
procedurile de raportare la reperele de performanță adoptate în Uniunea
Europeană, și la cele mai bune practici existente pe plan mondial.
• Extinderea în continuare a cooperării internaționale.
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Orizont 2013. Obiectiv național
general: Atingerea mediei UE la
indicatorii de bază ce descriu
structura și performanța sistemului
de cercetare, dezvoltare și inovare.
Orizont 2020. Obiectiv general:
Încadrarea cercetării românesști în
fluxul principal al evoluțiilor științifice
și tehnologice din UE; generalizarea
activităților inovative; apariția unor
centre de excelență cu impact
internațional.

Se are în vedere perfecționarea, în continuare, a cadrului legislativ,
regulatoriu și instituțional, dezvoltarea interfeței cu firmele inovative și
promovarea cofinanțării cu capitalul privat. Cheltuielile publice pentru
cercetare-dezvoltare-inovare în universități și unități specializate se vor
ridica la cel puțin 3% din PIB.
Orizont 2030. Obiectiv general: Statornicirea principalelor elemente ale
societății și economiei bazate pe cunoaștere; contribuții esențiale ale cercetării
românești la realizarea obiectivelor complexe ale dezvoltării durabile.
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PROGRAMUL NAȚIONAL STRATEGIC 2021-2027 (PNS)

Sectorul agroalimentar și dezvoltarea spațiului rural din România
(RO) au înregistrat progrese ca urmare a implementării programelor de
dezvoltare rurală anterioare, finanțate atât din fonduri europene, cât și
naționale.
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În acest context, în scopul atingerii potențialului socio-economic al
mediului rural și în special, în sectorul agroalimentar, se impune ca
măsurile întreprinse până în prezent să fie continuate/ dezvoltate/
îmbunătățite.
Astfel, prin intermediul Programului Național Strategic 2021-2027
(PNS), RO va continua eforturile pentru atingerea potențialului de
dezvoltare socio-economică prin abordarea următoarelor obiective
generale (OG):
Obiectiv General 1. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și
diversificat care să asigure securitatea alimentară

Rezultatele așteptate în cadrul acestui obiectiv general sunt:

• Asigurarea unor venituri stabile în rândul fermierilor;
Creșterea productivității și competitivității sectorului
agroalimentar;

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

• Sporirea valorii adăugate a produselor agricole;
• Diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din
producția agricolă și reducerea variabilității veniturilor agricole;

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

• Optimizarea fluxului de informații în cadrul sectorului agricol și
facilitarea legăturilor dintre cercetare/inovare și practică.
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La baza identificării nevoilor enumerate anterior a stat analiza
situației actuale descrise în analiza PNS 2021-2027, corelată cu obiectivele
sectoriale prevăzute de documentele strategice și de politici publice care
vizează agricultura și dezvoltarea rurală.
Obiectiv Specific 1 - Sprijinirea veniturilor agricole viabile și a rezilienței
în întreaga uniune pentru sporirea securității alimentare
Obiectiv Specific 2 - Consolidarea orientării către piață și creșterea
competitivității
Obiectiv Specific 3 - Îmbunătățirea poziției fermierilorîn lanțul valoric
Obiectiv General 2. Consolidarea acțiunilor de protejare a mediului și a
celor împotriva schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea
obiectivelor Uniunii Europene în materie de mediu și climă

Rezultatele așteptate în cadrul acestui obiectiv general sunt:
•

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile agricole;
Adaptarea la efectele schimbărilor climatice în sectoarele agricol și
forestier;

•

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

•

Asigurarea produselor agroalimentare sănătoase;

•

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

•

Conservarea caracteristicilor spațiului rural și a peisajelor naturale.
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La baza identificării nevoilor enumerate anterior a stat analiza situației
actuale descrise în analiza PNS 2021-2027, corelată cu obiectivele
sectoriale prevăzute de documentele strategice și de politici publice care
vizează dezvoltarea durabilă, protecția mediului și managementul eficient
al resurselor naturale.
Obiectiv Specific 4 - Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările
climatice, precum și la energia durabilă
Obiectiv Specific 5 - Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării
eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul
Obiectiv Specific 6 - Contribuția la protejarea biodiversității,
îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a
peisajelor
Obiectiv General 3. Consolidarea structurii socio-economice a zonelor
rurale

Rezultatele așteptate în cadrul acestui obiectiv general sunt:
•

Creșterea veniturilor populației din mediul rural;

•

Creșterea calității vieții în mediul rural;

•

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

•

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

•

Dezvoltarea Zonei Montane din România;
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•

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

•

Creșterea gradului de utilizare de noi tehnologii în sectorul agroalimentar de către tineri.

La baza identificării nevoilor enumerate anterior a stat analiza situației
actuale descrise în analiza PNS 2021-2027, corelată cu obiectivele
sectoriale prevăzute de documentele strategice și de politici publice care
vizează agricultura și dezvoltarea rurală.
Obiectiv Specific 7 - Atragerea și susținerea tinerilor agricultori și
facilitarea dezvoltării afacerilor în zonele rurale
Obiectiv Specific 8 - Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a
incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a
bioeconomiei și a silviculturii durabile
Obiectiv Specific 9 - Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele
societății privind alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și
nutritive, produse într-un mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și
bunăstarea animalelor
Obiectiv transversal - Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în
agricultură

Rezultatele așteptate în cadrul acestui obiectiv general sunt:

• Creșterea numărului de fermieri care vor beneficia de consiliere,
consultanță agricolă și formare profesională, precum și optimizarea
nivelului de cunoștințe;
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• Dezvoltarea unui sistem de inovare și cunoștințe în agricultură
(AKIS) funcțional și dinamic;

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

• Dezvoltarea unor parteneriate funcționale,
• Dezvoltarea tehnologiilor digitale și dezvoltarea infrastructurii
online;

• Consolidarea unui sistem de consultanță public/privat
La baza identificării nevoilor enumerate anterior a stat analiza situației
actuale descrise în analiza PNS 2021-2027, corelată cu obiectivele
sectoriale prevăzute de documentele strategice și de poltici publice care
vizează agricultura și dezvoltarea rurală.
Perspectivele digitalizării vor permite dezoltarea infrastructurii online
prin:
•

- organizarea unui hub central digital (platformă) cu rolul de a
coordona, organiza și gestiona colectarea de infrastructuri digitale
(platforme, instrumente);

•

- organizarea unor sesiuni la care să participe reprezentanții MADR
și furnizorii de servicii formare profesională și de consultanță pentru
a realiza conceptul acestor hub-uri digitale și pentru a stabili
modalitatea de organizare a acestora;

•

- utilizarea rezultatelor studiilor grupului SCAR AKIS pentru a
realiza un schimb de informații eficient privind cele mai bune
practici, factorii de succes, blocajele identificate etc;
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•

- dezvoltarea unui centru de transfer tehnologic la nivel regional și
la nivel național, care să reprezinte și să susțină politicile de transfer
tehnologic la nivel național;

•

- dezvoltarea unor spații comune între centrele de transfer
tehnologic și clustere (specifice pe domeniul agro-alimentar);

•

- introducerea de subgrupuri la care să participe reprezentanți ai
regiunilor care au obiective similare și care își desfășoară activitatea
în condiții similare, pentru un schimb mai eficient de informații și
pentru identificarea de soluții comune;

•

- dezvoltarea unei platforme online pe site-ul RNDR cu scopul de a
facilita și identifica cele mai bune modalități de preluare a mărfii
direct de la producători, prin actualizarea și adaptarea acesteia la
noile oportunități și nevoi
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PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și
Reziliență (MRR) este o șansă istorică, un proiect național care aduce
reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene din era verde și
digitală.
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este
conceput așa încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii
Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul
recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a
afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume.
Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu
Obiectivul general al MRR, așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241
al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 februarie 2021, Art.4.

Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României
prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența,
nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și
potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din
Mecanismul de Redresare și Reziliență.
Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului,
detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de
Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a
țintelor în materie de reforme și investiții.
PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6
piloni prevăzuți prin Regulament.
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1. Sistemul de management al apei
2. Împădurim România și protejăm
biodiversitatea
I. Tranziția verde

3. Managementul deșeurilor
4. Transport sustenabil
5. Fondul pentru Valul renovării
6. Energie

II. Transformare digitală
publice
digitale
III. Creștere inteligentă,
sustenabilă și favorabilă
incluziunii

IV. Coeziune socială și
teritorială

1. Cloud guvernamental și sisteme
1. Reforme fiscale și reforma sistemului de
pensii
2. Suport pentru sectorul privat, cercetare,
dezvoltare și inovare
10. Fondul local pentru tranziție verde și
digitală
11. Turism și cultură
12. Sănătate

V. Sănătate, precum și
reziliență economică, socială și 13. Reforme sociale
instituțională

14. Reforma sectorului public, creșterea
eficienței justiției și întărirea capacității
partenerilor sociali
VI. Politici pentru noua
generație

15. România Educată
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Pilonul I. TRANZIȚIA VERDE

Pilonul trebuie să includă reforme și investiții în tehnologii și
capacități verzi, inclusiv în biodiversitate, eficiență energetică, renovarea
clădirilor și economia circulară, contribuind în același timp la obiectivele
Uniunii privind clima, promovând creșterea sustenabilă, creând locuri de
muncă și menținând securitatea energetică.
Componenta 1. - Managementul sistemului de apă și canalizare

Reformele:
1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul
sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea
accesului populației la servicii de calitate conform directivelor
europene
2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației
Naționale Apele Române (ANAR) în vederea asigurării modernizării
și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor precum și a
implementării corespunzătoare a Directivei Cadru Apă și a Directivei
inundații
3. Consolidarea cadrului legislativ actual privind stabilirea pragurilor
pentru avertizarea fenomenelor meteorologice periculoase și a
fluxului de elaborare și transmitere a informărilor, atenționărilor și
avertizărilor meteorologice
Componenta 2 – Împădurim România și protejăm biodiversitatea

Reformele:
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1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în
domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere
naționale și a legislației subsecvente (Codul Silvic și legislație
forestieră secundară)
2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în
vederea implementării coerente și eficace a Strategiei Europene
privind biodiversitatea
Managementul deșeurilor este un alt domeniu cu importanță majoră

pentru mediu. Principala provocare a României este atingerea țintelor de
pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale (11% grad
de reciclare în 2019, potrivit ultimelor date disponibile, față de ținta de
55% prevăzută pentru anul 2025 în pachetul economiei circulare - PEC). O
altă provocare este reducerea la 10% a cantității de deșeuri municipale
eliminate prin depozitare până în anul 2035.
Componenta 3 - Managementul deșeurilor

Reforma: Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în
vederea accelerării tranziției către economia circulară
Componenta 4 - Transport sustenabil. Sectorul de transport este unul cu

impact semnificativ pentru mediu și pentru dezvoltarea economică și
socială în ansamblul său.
Au fost prioritizate în baza unui set de criterii care au în vedere
asigurarea accesibilității și conectivității, elemente cheie pentru
dezvoltarea economică și socială.
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Reforme:
1. ”Transport sustenabil, decarbonizare sși siguranță rutieră” -

Îmbunătățirea cadrului strategic, legal și procedural pentru tranziția
către transport sustenabil;
2. „Viziune și management performant pentru transport de calitate” -

Îmbunătățirea capacității instituționale de management și
guvernanță corporativă
Componenta 5. Fondul pentru Valul Renovării

Reforme:
1. Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să
sprijine implementarea investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și
reziliente;
2. Asigurarea cadrului strategic și de reglementare tehnică actualizat
pentru proiectarea și realizarea de construcții verzi și reziliente.
Componenta 6 - Energie
Reforme:

1. Reforma pieței de energie electrică, prin inlocuirea cărbunelui din
mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare
stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din
surse regenerabile
2. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil
tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare
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3. Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor de stat din
sector
4. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui
mecanism sustenabil de stimulare a eficientei energetice în industrie
5. Creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului de încălzire răcire
6. Decarbonizarea sectorului de transporturi prin investiții în
infrastructură de transport electric și crearea de stimulente pentru
transportului verde
Pilonul II. TRANSFORMARE DIGITALĂ

Reformele și investițiile în tehnologiile, infrastructurile și procesele
digitale vor spori competitivitatea Uniunii la nivel global și vor contribui,
de asemenea, la creșterea rezilienței și a inovării în Uniune și la scăderea
dependenței sale, prin diversificarea lanțurilor esențiale de aprovizionare.
Reformele și investițiile ar trebui să promoveze în special digitalizarea
serviciilor, dezvoltarea de infrastructuri digitale și de date, de clustere și de
centre de inovare digitală, precum și de soluții digitale deschise.
Serviciile publice digitale din România rămân sub media Uniunii
Europene, în parte din cauza coordonării reduse între instituțiile statului
pentru o abordare integrată. Capacitățile existente nu sunt suficiente
pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și de
gestionare adecvată a riscurilor cibernetice.
Viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a Europei până
în 2030 (viziune pentru deceniul digital al UE) se articulează în jurul a
patru puncte cardinale, denumit ”busolă pentru dimensiunea digitală”:
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1. Digitalizarea serviciilor publice
2. Competențe
3. Infrastructuri digitale sigure și durabile
4. Transformarea digitală a întreprinderilor
Componenta 7 – Cloud guvernamental și sisteme publice digitale

Reformele:
1. Dezvoltarea și implementarea unui cadru unitar pentru definirea
arhitecturii unui sistem de tip cloud guvernamental, a principalelor
servicii livrate de către acesta, a componentelor sale de
infrastructură și guvernanță, inclusiv proiectarea, implementarea și
operarea acestui tip de sistem care să permită interconectarea
sistemelor digitale din administrația publică printr-o abordare
standardizată și livrarea de servicii digitale de înaltă calitate către
cetățeni, firme și alte autorități publice.
2. Alinierea strategiei naționale în domeniul conectivității digitale la
legislația europeană prin măsuri specifice pentru atingerea
obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea investițiilor
private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate cu
acoperire largă națională, inclusiv în corelație cu rețelele de
transport, respectiv zonele de interes de mediu, prin eliminarea
barierelor din cadrul normativ în vigoare.
3. Creșterea arealului de protecție și asigurarea securității cibernetice a
entităților publice și private care dețin infrastructuri cu valențe
critice
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4. Creșterea competentelor digitale pentru exercitarea funcției publice
și educație digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni
Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii

Reformele și investițiile în acest pilon trebuie să vizeze consolidarea
potențialului de creștere și să permită o redresare sustenabilă a economiei
Uniunii. De asemenea, sunt destinate promovării antreprenoriatului,
economia socială, dezvoltarea de infrastructuri și de transporturi
sustenabile, industrializarea și reindustrializarea și să atenueze efectul
crizei provocate de COVID-19 asupra economiei.
Componenta 8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii

Măsuri de reformă:
1. Reforma ANAF prin digitalizare.
2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice.
3. Consolidarea capacității instituționale de prognoză a cheltuielilor cu
pensiile prin utilizarea de instrumente complexe de modelare
economică.
4. Revizuirea cadrului fiscal.
5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare.
6. Reforma sistemului de pensii.
Componenta 9 - Sprijin pentru mediul de afaceri, cercetare, dezvoltare și
inovare
Reformele:
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1. Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare
procedurală destinate mediului de afaceri
2. Reforma privind cercetarea dezvoltarea inovarea, inclusiv a carierei
de cercetător
Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială

Reformele și investițiile din acest pilon ar trebui să contribuie la
combaterea sărăciei și a șomajului pentru ca economiile statelor membre
să se redreseze, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Reformele și investițiile
respective ar trebui să conducă la crearea de locuri de muncă stabile și de
înaltă calitate, la incluziunea și integrarea grupurilor defavorizate și să
permită consolidarea dialogului social, a infrastructurii și a serviciilor,
precum și a sistemelor de protecție și bunăstare socială.
Provocări semnificative se remarcă în economia României, dincolo
de aspectele majore de sistem, în ceea ce privește dezvoltarea locală.
Afectate semnificativ de pandemie, UAT-urile din România au o scădere
semnificativă a veniturilor proprii. Această situație duce la o reducere
semnificativă a investițiilor în domenii cum ar fi educația, sănătatea și
infrastructura locală. Nivelul cheltuielilor pentru investiții la nivelul UATurilor este redus (15-20% din bugetul local înainte de pandemie) și este în
mare măsură finanțat din fonduri europene
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Componenta 10 - Fond local pentru tranziția verde și digitală a UAT-urilor
Reforme principale:

1. Politica Urbană a României, cadru de politici pentru îmbunătățirea
dezvoltării urbane
2. Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, cadru de politici
pentru reducerea disparităților teritoriale
Componenta 11 - Turism și cultură
Reforme:

1. Transformarea structurală socio-economică în zonele rurale și în
zonele defavorizate prin dezvoltarea sustenabilă a turismului
cultural și natural ca vector de dezvoltare teritorială
2. Creșterea competitivității turismului românesc prin managementul
participativ al destinațiilor turistice și operaționalizarea
Organizațiilor de Management al Destinației(OMD)
3. Modele de finanțare pentru tranziția digitală a sectoarelor culturale
și creative
Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și
instituțională, în scopul, printre altele, al creșterii nivelului de pregătire
pentru situații de criză și a capacității de reacție la criză

În ciuda îmbunătățirilor recente, sănătatea populației României se
situează în continuare sub media UE. Rata mortalității evitabile, și anume
decesele care ar fi putut fi evitate prin acordarea unei asistențe medicale
de calitate optimă, a fost de două ori și jumătate mai mare decât rata UE în
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2015. Cheltuielile cu asistența medicală sunt relativ scăzute, iar deficitul
de personal reprezintă în continuare o problemă. România se confruntă cu
provocări considerabile în ceea ce privește asigurarea accesului la asistență
medicală. În total, aproximativ 11% din populație rămâne neasigurată și
are acces doar la un pachet restrâns de servicii. Procentul de populație care
beneficiază de o formă de asigurare de sănătate a scăzut, cu un decalaj
semnificativ între mediul urban și cel rural.
Componenta 12 - Sănătate
Reforme:

1. Reforma gestionării fondurilor publice din saănătate
2. Reforma managementului fondurilor destinate investițiilor în
sănătate.
3. Reforma managementului sanitar și a resurselor umane din sănătate
Componenta 13 - Reforme în domeniul social
Reforme:
1. Crearea unui nou cadru legal pentru oferirea de soluții adecvate

sprijinirii familiilor care trăiesc în sărăcie, cu copii în întreținere,
astfel încât aceștia să poată fi menținuți în familie
2. Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități:

intensificarea acțiunilor de creștere a rezilienței sociale în
comunitate, având ca scop prevenirea instituționalizării și
îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități.
3. Implementarea Venitului Minim de Incluziune

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

4. Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii în domeniul

lucrătorilor casnici
5. Îmbunătățirea și modernizarea legislației privind economia socială

Componentei 14. Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției și
întărirea capacității partenerilor sociali
Reforme:
1. Predictibilitatea și eficiența proceselor decizionale prin întărirea

capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la
nivelul Guvernului și a ministerelor coordonatoare, precum și prin
consolidarea instrumentelor în vederea creșterii calității
consultărilor publice la toate palierele administrației
2. Întărirea coordonării la Centrul Guvernului (CoG) printr-o

abordare integrată și coerentă a inițiativelor în domeniul
schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile
3. Reforma funcției publice prin digitalizare și managementul

parcursului de carieră
4. Modificarea și modernizarea legislației privind sistemul de

salarizare
5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței

acesteia
6. Intensificarea luptei împotriva corupției
7. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate,

pentru a răspunde recomandărilor mecanismului de Cooperare și
Verificare (MCV) și mecanismului privind statul de drept (Rule of
Law)
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8. Reformarea sistemului național de achiziții prin eficientizarea

procesului de achiziții, în sensul identificării măsurilor de
simplificare aferente, concomitent cu întărirea capacității
administrative a autorităților/entităților contractante, într-un
cadrul legal flexibil și coerent
9. Parteneriat și participare în dezvoltarea politicilor la nivel local și

digitalizarea sectorului neguvernamental - Creșterea
predictibilității, eficacității, coerenței și “inclusivității” proceselor
de formulare a politicilor publice/ deciziei publice prin planificare,
monitorizare și evaluare transparente și participative, cu
consultarea și coordonarea permanentă cu actorii relevanți din
comunitate
10. Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor

guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat
Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi
educația și competențele

Sistemul de educație din România se confruntă cu numeroase
dificultăți legate de calitate, echitate și infrastructură. Acestea limitează
capacitatea României de a construi o economie modernă, bazată pe
cunoaștere, precum și capacitatea de a facilita mobilitatea socială.
Componenta 15 - România Educată
Reformele:

1. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie pentru
copiii de la naștere la 6 ani, unitar, incluziv și de calitate, având la
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bază un mecanism eficient de cooperare inter- instituțională și de
coordonare intersectorială, care să asigure beneficiarilor rate
crescute de acces și participare
2. Reformarea sistemului de învățământ obligatoriu prin creșterea
autonomiei unităților de învățământ în scopul identificării și
implementării unor măsuri specifice pentru prevenirea și reducerea
abandonului școlar
3. Constituirea unei rute profesionale complete, facilitată de un
bacalaureat reformat, care să ofere elevilor oportunitatea unei rute
deschise, cu acces la instituții de învățământ superior cu profil
tehnic
4. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației
5. Modificarea și eficientizarea cadrului normativ pentru asigurarea
standardelor de siguranță și calitate, prietenoase cu mediul, în
unitățile de învățământ preuniversitar și universitar
6. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și
profesionalizarea managementului în condițiile unei autonomii
sporite a școlilor.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

2.3 PROIECȚII DE DEZVOLTARE LA NIVEL REGIONAL
PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA
2021-2027
Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021-2027”, principalul

document strategic al dezvoltării regiunii Sud – Muntenia, își propune să
continue și să actualizeze direcțiile de dezvoltare formulate atât de
documentele strategice de la nivel național (Planul Național de Dezvoltare
2014-2020), cât și de cele de la nivel regional (Planul de Dezvoltare
Regională 2014-2020 și Strategia Regională de Specializare Inteligentă
2015-2020).
Elaborat într-un larg cadru partenerial, Planul de Dezvoltare
Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027 propune o
nouă abordare în elaborarea de politici regionale și anume trecerea la noua
generație de politici integrate de dezvoltare, cu o puternică componentă de
durabilitate.
Astfel, pe lângă reformularea obiectivelor și instrumentelor, noua
politică vizează și o mai bună corelare cu documentele strategice europene
(Pactul Ecologic European, Noua Strategie Industrială, Strategia pentru
IMM-uri, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, etc) și naționale
(Programul Național de Reformă 2020, Planul Național de Redresare și
Reziliență, Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă), precum și cu
acțiunile vizate de politicile naționale sectoriale de dezvoltare. Această
nouă abordare a fost generată de contextul european și național în care s-a
desfășurat procesul de planificare, dar și de lecțiile învățate din exercițiul
de programare 2014 – 2020.
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La nivelul regiunii Sud Muntenia, în perioada 2011 – 2018, economia a
fost caracterizată printr-o evoluție ușor ascendentă, influențată în foarte
mare măsură de criza economică și financiară mondială, reflectată în
valorile principalilor indicatori de evaluare a creșterii economice. Un
aspect important care se evidențiază în analiza economiei regiunii Sud
Muntenia este legat de reunirea în cadrul regiunii a șapte județe care
formează două clase extrem de diferite în caracteristicile lor economice.
Astfel, cele trei județe din nord – Argeș, Dâmbovița și Prahova – dau baza
industrial-regională care este impresionantă, depășind media națională și
celelalte patru
județe din sudul
regiunii – Călărași,
Giurgiu, Ialomița și
Teleorman – cu
tradiție, în
principal, în
producția agricolă
și agroalimentară
formeaza astfel
Regiunea Sud Muntenia
Astfel, strategia își propune să susțină transformarea regiunii într-o
societate echitabilă, incluzivă și prosperă, cu o economie modernă,
dinamică și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, cu
conținut scăzut al emisiilor nete de gaze cu efect de seră, fiind în
concordanță cu orientările strategice al Pactului Ecologic European,
Strategiei pentru IMM-uri, Noi Strategii Industriale, cu cele 17 obiective de
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dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prevăzute în cadrul
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă precum și cu Strategia Națională
pentru Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027.
Strategia recunoaște că educația și formarea sunt elemente cheie
pentru împlinirea personală, incluziune, creștere economică și inovare. În
plus, ține seama de faptul că digitalizarea rapidă din ultimul deceniu a
transformat multe aspecte ale muncii și vieții cotidiene. Condusă de
inovație și de evoluția tehnologică, transformarea digitală remodelează
societatea, piața muncii și viitorul muncii. Mai mult, criza provocată de
pandemia de COVID-19, care a afectat puternic educația și formarea, a
accelerat schimbarea și a evidențiat faptul că educația și dobândirea
abilităților digitale trebuie considerate parte integrală a sistemului de
educație și formare. Astfel, strategia direcționează investițiile pentru
perioada 2021 – 2027.
Pentru a asigura realizarea unui sistem de educație și formare
regional de înaltă calitate, inclusiv și rezilient, care să poată facilita cu
ușurință tranziția la era digitală, în concordanță cu principiile directoare
ale Planului de acțiune pentru educația digitală 2021 – 2027 (COM, 2020)
și Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Infrastructurii Educaționale 2017
- 2027.
Politica de coeziune are o lungă experiență în sprijinirea tranziției
regiunilor din Europa și este principalul instrument prin care se pot
soluționa schimbările structurale, dat fiind că ajută regiunile să inoveze, să
se trasforme și să se adapteze la mediul economic din ce în ce mai
schimbător și competitiv.
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Totodată, strategia se va baza pe un număr de patru principii
operaţionale care vor ghida la nivel regional acţiunile de implementare a
acesteia.
Principiile operaţionale sunt:
•

Parteneriat

•

Concentrare tematică

•

Integrare şi corelare

•

Inovare

Parteneriat

Revitalizarea economică, socială și teritorială a regiunii va fi
obţinută prin continuarea întăririi parteneriatului regional şi menţinerea
unei colaborări efective la nivel strategic şi operaţional. Astfel, Planul de
Dezvoltare Regională 2021 – 2027 urmează să fie implementat şi
coordonat în baza abordării parteneriale cu actorii relevanți din cele șapte
județe ale regiunii, care va asigura că energia, resursele şi experienţa
acestora vor fi orientate spre dezvoltarea durabilă a regiunii.
Concentrare tematică

Strategia va urmări să asigure concentrarea resurselor cu precădere
spre un număr limitat de priorități tematice, ce se află în strânsă legătură
cu prioritățile Pactului Ecologic European, propunerilor regulamentelor
Politicii de Coeziune pentru perioada 2021 – 2027, Strategiei Uniunii
Europene pentru regiunea Dunării și cu Programul Național de Reformă
2020. Astfel, investițiile vor fi direcționate în special către zonele cu
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necesităţi şi oportunităţi sporite şi pe activităţile care conduc la reducerea
disparităţilor şi la creşterea impactului şi beneficiilor economice.
Integrare & corelare

Integrarea va implica asigurarea unor legături efective şi eficiente între
programe, printr-un cadru care să susţină şi să contribuie la regenerarea
socio-economică a regiunii. Pe de altă parte, deoarece implementarea
Planului de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 este realizată în mare parte
prin finanțarea din fonduri europene, este necesară corelarea PDR cu
politica de coeziune a Uniunii Europene. Astfel, în vederea identificării
obiectivelor de dezvoltare regională ale regiunii Sud Muntenia, obiective
care să fie în concordanță cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene, în
procesul de elaborare al strategiei au fost avute în vedere cele cinci
obiective tematice și prioritățile de investiții aferente, promovate prin
propunerile de regulamente pentru perioada 2021 - 2027.
Inovare

Strategia se va baza pe o abordare inovatoare în implementare, ce se
va concentra pe dezvoltarea capacității de inovare a regiunii și generarea
de noi surse de creștere. Necesitatea ieșirii din criza provocată de
pandemia COVID 19 şi nevoia de a răspunde provocărilor globale au făcut
ca inovarea să devină mai importantă ca niciodată. Astfel, provocările
societale determinate de schimbările climatice, securitatea alimentară şi
energetică, sănătatea şi îmbătrânirea populaţiei pot fi soluţionate prin
intermediul inovării.
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STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A REGIUNII
SUD MUNTENIA 2021-2027

Viziunea generală a
Strategiei Integrată de
Dezvoltare Teritorială Sud
Muntenia
Abordarea adoptată de
Strategia Integrată de
Dezvoltare Teritorială Sud
Muntenia (SIDT SM) pentru a
se conforma prevederilor
articolul 23 din RDC2, derivă
din abordarea teritorială, dar
include elemente cheie din
cadrul teoretic recent propus
de OCDE pentru elaborarea
strategiilor circulare locale,
care sunt integrate prin
definiție.
Acest capitol prezintă principalele caracteristici ale abordării SIDT
SM în raport cu strategiile teritoriale (SIDU și SDJ) și modul în care aceasta
este aplicată pentru a implementa intervențiile prevăzute pentru
satisfacerea nevoilor teritoriale identificate și pentru a exploata întregul
potential al teritoriului regiunii Sud Muntenia.
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Procesul de întărire a capacității administrative va fi gestionat de
către Autoritatea de Management POR Sud Muntenia. Aceasta va oferi
îndrumare și instruire autorităților teritoriale în legătură cu procesul de
elaborare a strategiilor integrate de dezvoltare teritorială, evaluarea
relevanței proiectelor pentru strategii, (inclusiv criterii de evaluare),
monitorizarea și evaluarea strategiilor. În acest sens, va fi elaborat un Plan
de Acțiune pentru întărirea capacității administrative, ce va detalia
acțiunile de instruire și formare.
Procesul de întărire a capacității administrative vizează instruirea
personalului din cadrul autorităților teritoriale în vederea dobândirii de
cunoștiințe de specialitate și de abilități interpersonale. Astfel,
cunoștiințele de specialitate vor fi predate în cadrul unor seminarii pe
teme de planificare, elaborare de programe, management financiar, în
timp de abilitățile interpersonale vor fi predate în cadrul unor ateliere de
lucru pe teme cum ar fi activități de comunicare și raportare.
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CAPITOLUL III– ANALIZA SWOT

Fundamentarea dezvoltării pe termen mediu şi lung a comunităţii nu
poate fi concepută în afara unor strategii coerente, elaborate pornind de la
potenţialul şi resursele existente şi ţinând cont de oportunităţile, dar şi de
ameninţările care se prefigurează.
Conţinutul analizei respectǎ obiectivele caracteristice unei astfel de
abordări, fiind detaliate astfel:

• nivelul, structura şi dinamica activităţilor;
• sectoare şi activităţi semnificative în evoluţia prezentǎ şi viitoare a
comunei;

• influenţa principalilor factori;
• impactul oportunităţilor şi al ameninţărilor externe;
• evaluarea atuurilor şi deficienţelor;
• unele explicaţii ale succeselor sau insucceselor în plan economic
Unele “oportunităţi” şi “ameninţări” vor apărea din “punctele tari” şi
“punctele slabe” ale comunei. Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.
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Implicaţii sociale atât ale punctelor forte, cât şi ale punctelor slabe
determinǎ semnificativ dezvoltarea economică ulterioară a comunei

CADRUL NATURAL
PUNCTE TARI

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü

Relief variat
Climat temperat
Zonă cu risc seismic moderată
Cadru natural variat
Zona forestieră alternează cu
pajiştile
naturale
şi/sau
cultivate;
Diversitatea florei şi a faunei.
Suprafața mare de pădure în
raport cu teritoriul total
Proiectele de promovare a
naturii si mediului –
Existența unor punte de
interes
turistic
si
unor
priveliști deosebite
Peisaje
specifice
fiecarui
anotimp

ü Altitudinea
OPORTUNITĂȚI

PUNCTE SLABE

ü Fenomene
meteorologice
deosebite,
datorate
modificărilor climatice;
ü Slaba cunoaştere a normelor
de mediu şi a legislaţiei în
vigoare;
ü Colectarea necorespunzătoare
a deşeurilor, în vederea
reciclǎrii,
refolosirii,
recuperǎrii sau valorificǎrii
lor;
ü Populația mare a animalelor
sălbatice
ü Exploatarea
masivă
a
lemnului.
ü Alunecari de teren datorate
pantelor abrupte
ü Risc crescut la inundații
AMENINȚĂRI
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ü Posibilitatea
accesării ü Indiferenţa locuitorilor faţǎ de
fondurilor structurale și de
protecţia mediului;
coeziune în perioada 2021 – ü Devin mai frecvente și mai
2027 în scopul protejării
intense
condițiile
mediului
și
al
cadrului
meteorologice extreme care
natural;
conduc la riscuri de genul
ü Existenţa
în
interiorul
inundațiilor și grindină;
intravilanului a unor terenuri ü Degradarea albiilor pâraielor,
propice
pentru
mărirea
alunecări de teren;
fondului de locuit sau clădiri ü Despăduriri,
utilizarea
sociale;
nejudicioasă
a
fondului
ü Dezvoltarea
zonei
şi
forestier şi a păşunilor;
conservarea
mediului ü Degradarea mediului natural
înconjurator;
datorită
iresponsabilității
ü Promovarea practicilor
agricultură ecologică.

de

populației și al gradului redus
de colectare/valorificare al
deșeurilor.

DEMOGRAFIE – RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
infracţionalitǎţii este ü Mentalitatea populaţiei faţă

ü Rata
extrem de redusǎ;

de schimbare în general şi

ü Nivel redus de conflicte între
cetǎţenii comunei;

reconversie
special;

profesionalǎ

în

ü Repartiția echilibrată între ü Situaţia financiarǎ relativ
sexe;
scăzutǎ a locuitorilor;
ü Forța de muncă disponibilă ü Migrarea forței de muncă;
este calificată.
ü Scăderea natalității;
ü Scăderea numărului anual de
căsătorii.
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ü Indisponibilitatea forței de
muncă și gradul scăzut al
ofertei locurilor de muncă
vacante
OPORTUNITĂȚI
ü Posibilitatea accesǎrii

AMENINȚĂRI
unor ü Reducerea ponderii populaţiei

programe guvernamentale de
active, implicit a persoanelor
finanţare pentru reconversie
calificate;
profesionalǎ şi crearea de noi ü Estomparea tradiţiilor locale
locuri de muncǎ pentru
odatǎ cu trecerea timpului;
şomeri;
ü Creşterea ponderii „muncii la
ü Monitorizarea
stǎrii
ocupaţionale a populaţiei;
ü Atragerea investitorilor și/sau
promovarea
antreprenoriatului rural;
ü Facilitarea
şi
favorizarea

negru" cu efecte negative
asupra
pieţei
muncii,
economiei locale şi asistenţei
sociale în perspectivă;

înfiinţării şi dezvoltării de
societăţi comerciale de către
tineri;
ü Creşterea
nivelului
de
pregǎtire profesionalǎ a forţei
de muncǎ.
ü Atragerea de fonduri europene
și dezvoltarea afacerilor mici
INFRASTRUCTURA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
ü Acces facil în toate satele ü Nu există cultură civică şi nici
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comunei;
interes pentru activităţile de
ü La nivelul comunei există atât
voluntariat,;
telefonie fixǎ şi telefonie ü Aruncarea deşeurilor de către
mobilǎ, cât şi cablu TV şi
persoane aflate în tranzit;
internet.

ü Lipsa trotuarelor în anumite
zone;
ü Drumurile
nu
sunt
modernizate în totalitate;
ü Lipsă pistelor de biciclete
special amenajate.
ü Lipsă sistem de canalizare
ü Lipsă rețea de gaze naturale
ü Retea de alimentare cu apa
incompleta
la
nivelul
comunei
ü Lipsa
semnal
telefonie
mobila/semnal defectuos la
mai
multi
operator
de
telefonie mobila.

OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
ü Atragerea de noi programe de ü Degradarea infrastructurilor

finanţare ;
existente;
ü Creşterea sumelor alocate prin ü Lipsa culturii antreprenoriale;
instrumentele financiare şi ü Exploatarea pădurilor care va
prin
fondurile europene
avea urmări asupra dezvoltării
destinate
dezvoltǎrii
şi
durabile;
reabilitǎrii infrastructurii;
ü Schimbările
climatice
ü Parteneriatul cu GAL Colinele
reprezintă amenințare pentru
Prahovei pentru atragerea de
fonduri europene

cadrul natural: temperaturile
crescute,
tiparele
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ü Disponibilitatea
forţei
de
muncă
tânără
pentru
recalificare
şi
dezvoltarea
abilităţilor.
ü

precipitațiilor se schimbă fapt
ce contribuie la distrugerea
infrastructurii;
Poluarea apelor;

ü Costul
ridicat
al
documentațiilor preliminare
și necesitatea cofinanțării
proiectelor poate împiedica
accesarea
fondurilor
europene;
ü Instabilitate
legislativă
și
economică.
CADRUL ECONOMIC
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

ü Aşezare relativ bună a comunei ü Promovare insuficientă a
teritoriului
local
pentru
în cadrul judeţului şi a ţării;
atragerea investitorilor;
ü O forţă de muncă activă.
ü Lipsa de specialişti şi de
ü Domenii vaste de activitate
coordonare pentru planurile
de afaceri;
ü Puţine IMM-uri;
ü Măsuri insuficiente pentru
susținerea ateprenoriatului
local.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
ü Atragerea unor noi investitori ü Slaba promovare a
în comună;
potenţialului comunei;
ü Existența
și
posibilitatea ü Politică nefavorabilă
accesării
programelor
de
finanțare nerambursabilă din

dezvoltării afacerilor (taxe și
impozite numeroase);
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Fonduri
Europene
pentru ü Creșterea ponderii muncii la
dezvoltarea
activității
sau negru, cu efecte negative
susținerea antreprenoriatului;
asupra pieței muncii și
ü Posibilitatea
realizării
de economiei locale;
parteneriate
între agenții
Primărie;

public-private ü Migrarea populației, în
economici și special a celor calificați către
mediul uraban sau chiar în
străinătate;

EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
ü Învăţământul
din
comună

dispune
de
o
bună ü Lipsa posibilitǎţii de formare
infrastructură şcolară
continuǎ pentru adulţi;
ü Infrastructura educațională
ü Implicarea insuficientǎ a unor
racordată la utilități: apă
cadre didactice în activitatea
curentă și electricitate
extracurricularǎ;
ü Cadrele didactice dispun de o ü Posibilități
precare
ale
bună pregătire profesională.
populației și dificultăți în
ü Existenta mai multor biblioteci
trimiterea copiilor la școală.
dotate cu un numar mare de
volume de cărți;
ü Stimularea de către autoritățile
locale a învățământului și
descurajarea
abandonului
școlar.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
ü Existența
programelor ü Migrarea
cadrelor

guvernamentale ce sprijină
copiii din mediul rural cu

învǎţǎmânt

cǎtre

de
alte
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rezultate
deosebite
la
localitǎţi, domenii sau alte
învățătură;
ţǎri;
ü Posibilitatea
participării ü Interesul elevilor pentru citit
elevilor și/sau a cadrelor
a scăzut în ultimii ani;
didactice în schimburi de
experiență internaționale;
ü Eficientizarea
pregătirii
elevilor prin ridicarea nivelului
de cunoştinţe în actul de
comunicare în limba română;
ü Cadru legislativ flexibil, corelat
cu cel european în domeniul
calificǎrii profesionale prin
sistemul de învǎţǎmânt;

ü Scăderea populației școlare
din
cauza
declinului
natalității;
ü Riscuri generate de epidemii
sau pandemii;
ü Creșterea
analfabetismului
funcțional;
ü Diminuarea
interesului
tinerilor faţă de domeniul
sănătăţii şi societăţii civile.
ü Lipsa
unui
cadru
corespunzător
pentru
consilierea
elevilor,
a
cadrelor
didactice
şi
a
adulţilor de către consilierul
psiho-pedagog / logoped;

SISTEMUL DE SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

ü Compartimentul de asistență ü Servicii
specializate
socială din cadrul Primăriei are
insuficient dezvoltate pentru
rolul de a informa, îndruma și
acoperirea tuturor nevoilor
consilia
persoanele
cu
sociale din comună (copii
probleme
sociale
fiind
acreditat ca furnizor de servicii

delincvenți, mame minore,
gravide aflate în situații de

sociale;

risc,

adulții/copii
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ü Capacitatea
sistemului
de
marginalizați social, victime
servicii de asistență socială de
ale violenţei în familie, etc.) ;
a se adapta la nevoile sociale ü Lipsa unor studii și analize la
apărute;
nivelul comunităților locale
ü Diversitatea
calificării
cu privire la problematica
personalului
în
domeniul
socială reală;
social la nivel rural;
ü Întârzieri sau imposibilitatea
acordării în timp util a unor
servicii din cauza resurselor
umane insuficiente;
ü Informarea insuficientă a
populației
privind
problematica
persoanelor
vulnerabile
din
punct
devedere social;
ü Pe raza comunei nu există
cabinet medical si farmacie;
OPORTUNITĂȚI
ü Accesul
la
finanţare ü Slaba

AMENINȚĂRI
receptivitate

a
nerambursabilă externă prin
pacienților la programele
derularea de proiecte în
naționale de sănătate;
vederea
ü Creșterea
numărului
dezvoltării/diversificării
bolnavilor cronici;
serviciilor sociale
ü Politici neadecvate nevoilor
ü Dezvoltarea de parteneriate
reale;
care să favorizeze dezvoltarea ü Insuficienta
de servicii de calitate;
comunității
ü Promovarea
sociale;

incluziunii

experiență
a
privind

implicarea în acțiuni sociale,
de binefacere, voluntariat.
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ü Îmbunatăţirea
stării
de
sănătate prin depistarea din
timp a eventualelor afecţiuni
medicale.
MEDIU
PUNCTE TARI

ü Cadrul natural variat;
ü Interesul
crescut
al
administrației locale de a
păstra un mediu curat pentru
cetățeni, prin investiții anuale
majorate de la an la an;
ü Colectarea
selectivă
este
realizată în pubele special
destinate colectării selective;
ü Spații verzi amenajate;
ü Eforturi ale autoritǎţilor locale
de
aplicare
riguroasǎ
a
legislaţiei privind protecţia
mediului;

PUNCTE SLABE
ü

ü
ü

ü

ü

ü

Dezinteresul
agenţilor
economici pentru protejarea
mediului şi creşterea calităţii
acestuia;
Grad redus de reciclare;
Producția/utilizarea
foarte
slabă a energei regenerabile;
Lipsa
promovării
și
cunoașterii conceptului de
economie circulară;
Suprafața redusă a culturilor
ecologice;
Educația
superficială;

ecologică

ü Colectarea

şi depozitarea
deşeurilor în locuri care nu
respectă legislaţia europeană

de mediu.
ü

ü

Slaba utilizare a agriculturii
eco sau a conceptului de bio
Lipsa
platformelor
de
colectare a gunoiului de grajd
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și transformarea
compost

OPORTUNITĂȚI

lui

în

AMENINȚĂRI

ü Implicarea
comunității
în
acțiunile de colectare selectivă
a gunoiului;
ü Posibilitatea de Accesare a
fondurilor europene pentru
agricultura ecologică și alte
practici prietenoase cu mediul
care să conducă la reducerea
Gazelor cu efect de seră;
ü Existența unor game variate de
surse de energie regenerabilă
la prețuri acceptabile ce pot fi
utilizate.

ü Alunecări de teren;
ü Diminuarea surselor de apă
potabilă;
ü Creșterea emisiilor de GES
(emisii de gaze cu efect de
seră), ca urmare a creșterii
numărului de animale din
gospodăriile individuale și a
numărului redus de facilități
și echipamente de gestionare
a gunoiului provenit din
grajduri;
ü Informaţii sumare legate de
normele europene de mediu
în rândul IMM.

AGRICULTURĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

ü Dezvoltarea fermelor locale ü Grad redus de asociere a
prin
accesarea
fondurilor
proprietarilor agricoli;
europene;
ü Lipsa
digitalizării
în
ü Diversitate

biologică

prin

agricultură;
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suprafețe
agricole ü Acces redus la terenurile
semnificative cu Înaltă Valoare
agricole cauzat de prețurile
Naturală (HNV) ce contribuie
ridicate
și
așezarea
la conservarea biodiversității.
terenurilor;
ü Dotări tehnice deficitare și
insuficiente;
ü Structuri și sisteme slab
dezvoltate pentru transferul
de cunoștințe, consiliere,
consultanță și inovare;
ü Interesul scăzut al tinerilor
pentru
practicarea
agriculturii;
ü Acces redus la sistemul de
creditare pentru sectorul
agricol, pentru inițiative de
afaceri în mediul rural;
ü Nu
există
rețele
de
achiziționare a produselor
agricole și animalelor;
ü Slaba utilizare a soiurilor și
raselor autohtone, adaptate
la condițiile locale.
ü Structura solului ;
ü Relieful înalt și cu denivelări
specific pășunilor.
OPORTUNITĂȚI

ü Tendință
sectorului
ecologice;

de

AMENINȚĂRI

creștere
a ü Îmbătrânirea forței de muncă
de
produse
în agricultură și depopulare;
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ü Creșterea
interesului ü Slaba informare a
consumatorilor
pentru
agricultorilor cu privire la
alimentele
naturale
și
normele europene;
sănătoase;
ü Creșterea numărului de
ü Existența fondurilor europene
fenomene climatice extreme
ce pot fi absorbite în vederea
și a intesității acestora;
impulsionării afacerilor în ü Reticența fermierilor în
agricultură
ex.
Programul
utlizarea noilor tehnologii.
Național de Dezvoltare Rurală /
Planul Național Strategic;
ü Adaptarea
cerințelor
de
formare,
cercetare
/
consultanță în raport cu
nevoile fermierilor.
ADMINISTRAȚIE ȘI SERVICII PUBLICE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

ü Mediu de lucru organizat și ü Personal
insuficient
în
disciplinat;
comparație
cu
sarcinile
ü Experiența, disponibilitatea și
atribuite;
determinarea
personalului ü Fonduri insuficiente pentru
pentru
modernizarea
și
formare profesională;
eficientizarea
publice;

administrației ü Concentrarea pe rezolvarea
unor activități nerelevante

ü Existența
și
aplicarea
mari consumatoare de timp;
regulamentului de organizare ü Dezvoltarea
redusă
a
și funcționare;
sistemelor informatice, unele
ü Adaptabilitatea personalului la
depășite moral;
legislația
în
continuă
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schimbare;
ü Utilizarea relativ scăzută a
ü Experiență
în
gestionarea
tehnologiilor avansate.
programelor
cu
finanțare ü Compartimente
nedotate
externă;
corespunzător (lipsa utilaje și
ü Transparența decizională
ü Servicii publice diversificate;
OPORTUNITĂȚI

echipamente sau cele care
există sunt uzate moral/fizic)
AMENINȚĂRI

ü Existența programelor și
proiectelor privind reforma

ü Neimplicarea
actorilor;

administrației;
ü Exitența programelor de

ü Servicii
nevoile/

finanțare pentru digitalizarea
serviciilor publice.

tuturor

neadaptate
la
așteptările

cetățenilor;
ü Instabilitate legislativă.

TURISMUL ȘI POTENȚIALUL TURISTIC
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

ü Zonă pitorească şi încărcată de ü Infrastructură turistică slab
istorie şi tradiţii;
dezvoltată;
ü Obiective
ü Lipsa
unei
strategii
de
culturale/istorice/turistice
dezvoltare a turismului local;
ü Existența
unei
pensiuni ü Pregătire profesională redusă
moderne în comună;
în domeniul turismului;
ü Rute accesibile și pitorești ü Fonduri
alocate
pentru
pentru drumeții sau ciclism.
promovarea
turismului
insuficiente
și
subdimensionate.
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

ü Fructificarea potențialului de ü Lipsa întabulării terenurilor

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

activități
recreaționale ü Distrugerea cadru natural;
(sporturi extreme, echitație, ü Intensificarea traficului ;
ciclism, etc);
ü Resurse financiare limitate
ü Dezvoltarea
serviciilor
de
pentru
dezvoltarea
divertisment și agreement;
ü Accesarea
programelor
de
finanțare naționale, fonduri
europene sau a fondurilor
norvegiene
care
sprijină
dezvoltarea activităților de
turism.

II.

infrastructurii turistice.

CAPITOLUL IV– OBIECTIVE GENERALE ȘI SURSE DE
FINANȚARE 2021-2030

Strategia de dezvoltare locală a comunei Cosminele a fost concepută
pentru a sprijini, prin mijloace şi instrumente specifice administraţiei
publice locale, atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare economicosocială ale localităţii, ale judeţului Prahova şi ale regiunii, în concordanţă
cu acţiunile prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare 2021-2027.
Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii,
pentru perioada 2021 – 2027, identificăm următoarele tipuri de finanțări:
•

Fonduri Structurale și de Coeziune;

•

Fonduri de la bugetele naționale;

•

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

-

Guvernul României;
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-

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

-

Fundații sau alte organizații naționale sau internaționale, Companii;

PRIORITATEA I - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE

Măsura: Dezvoltarea, reabilitarea ș i modernizarea infrastructurii de transport
și comunicații
Obiective specifice:
-

Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii fizice locale și
regionale, cu scopul de a crea cadrul favorabil atragerii de
investiții, promovării creșterii economice și creării de locuri de
muncă sustenabile;

-

Modernizarea și reabilitarea drumurilor din comună;

-

Sprijinirea sectorului de servicii regionale care asigură crearea și
dezvoltarea de rețele de comunicații.

Măsura:Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și de protecție a
mediului
Obiective specifice:
-

Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru locuitorii
comunei Cosminele prin armonizarea cu standardele europene în
domeniul calității apei potabile, a tratării apelor menajere și în
gestionarea deșeurilor;

-

Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecției
mediului;
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-

Creșterea oportunităților de investiții, în special în domeniul
agroturismului și al activităților de protecție a mediului.

-

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă;

-

Introducerea rețelei de alimentare cu gaze naturale;

-

Înființarea sistemului de canalizare în comună;

-

Îmbunătățirea rețelelor electrice.

Măsura: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale, sociale și
de sănatate
Obiective specifice:
-

Îmbunătățirea condițiilor de învățământ și a calității pregătirii
profesionale;

-

Oportunități egale pentru elevii aflați în situații defavorizate;

-

Reabilitarea infrastructurii școlilor și procurarea de echipamente
necesare în procesul de învățământ (tehnica de calcul,
echipamente etc);

-

Diversificarea și adecvarea metodelor și tehnicilor de evaluare, în
specialcele care încurajează creativitatea;

-

Promovarea participării active a elevilor, atât la evaluarea
curentă, cât și la examenele naționale;

-

Dezvoltarea managementului școlar și a actului decizional la
nivelul unităților de învățământ;

-

Identificarea unor noi surse de finanțare a unităților de
învățământ, prin accesarea de fonduri derulate prin programe de
finanțare externe;

-

Îmbunătățirea calității procesului educațional, prin
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perfecționareacontinuă a cadrelor didactice și identificarea unor
noi modalități de recompensare și motivare a celor cu rezultate
deosebite;
-

Dezvoltarea managementului unităților sanitare și îmbunătățirea
actului decizional în vederea gestionării optime a fondurilor
necesare desfășurării activității specifice;

-

Îmbunătățirea parteneriatelor dintre sistemul sanitar oferit de
stat și ONG-uri, în vederea derulării unor programe destinate
ajutorării persoanelor defavorizate (copiii din familiile de romi,
persoane cu dizabilități, persoane în vârstă cu dizabilități);

-

Creșterea implicării autorităților locale în organizarea și
susținerea serviciilor sociale, prin dezvoltarea de parteneriate
public-private, cu ONG-uri care desfășoară activități de asistență
socială;

-

Perfecționarea personalului implicat în activități de asistență
socială, în special de la nivelul autorităților locale.

PRIORITATEA II - CREȘTEREA OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ ȘI
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Măsura: Promovarea măsurilor active de ocupare a forței de muncă
disponibile și dezvoltarea sistemului de formare profesională inițială și
continuă
Obiective specifice :
-

sprijinirea tinerilor șomeri și a persoanelor aflate în șomaj de
lungă durată pentru a (re)intra pe piața forței de muncă prin
scheme speciale de pregătire profesională, consiliere, tutoriat,
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mediere și plasare în muncă;
-

creșterea adaptării între pregătirea profesională a forței de muncă
și cerințele de pe piața muncii;

-

pregătire profesională și reprofilare pe piața muncii.

Măsura : Îmbunătățirea și extinderea sistemului de servicii sociale
Obiective specifice:
-

Creșterea gradului de implicare a administrației locale și a
sectorului neguvernamental în sprijinirea grupurilor
dezavantajate și întărirea rolului acestora în acordarea de
servicii sociale;

-

Asigurarea egalității șanselor și a integrării sociale a tinerilor,
femeilor și a persoanelor cu nevoi speciale.

Măsura :Achiziționarea de competențe specializate în domeniul
administrării ș i dezvoltării afacerilor
Obiective specifice:
-

Crearea unui cadru potrivit și a unei atitudini pozitive față de
începereași dezvoltarea unei afaceri;

-

Susținerea accesului personalului din IMM-uri și micile afaceri
de familie la servicii de instruire și consultanță, în scopul
valorificării potențialului lor în domeniul producției și
serviciilor;

-

Diminuarea decalajului de instruire a personalului de decizie și
execuție față de cel din Uniunea Europeană.
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PRIORITATEA III - SPRIJINIREA AFACERILOR

Măsura: Crearea și dezvoltarea IMM-urilor în sectorul productiv și de servicii
Obiective specifice:
-

Dezvoltarea IMM-urilor, cu scopul de a crea noi locuri de
muncă și aproteja locurile de muncă existente;

-

Creșterea performanței forței de muncă;

-

Stimularea spiritului antreprenorial;

-

Îmbunătățirea managementului;

-

Susținerea utilizării

tehnologiei informației și comunicațiilor

în sectoarele public ș i privat.

Măsura: Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locații specifice
Obiective specifice:
- Atragerea de

noi

investiții

prin asigurarea unor locații

dotate corespunzător din punct de vedere tehnic;
-

Crearea de noi locuri de muncă;

-

Creșterea numărului de firme nepoluante care creează valoare
adaugată mare.

PRIORITATEA IV - DEZVOLTAREA DURABILĂ A LOCALITĂȚII

Obiective specifice:
-

Creșterea atractivități zonei rurale pentru atragerea investitorilor
străini și locali;
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-

Promovarea sustenabilității pe termen lung a comunei Cosminele
în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea
forței de muncă;

-

Dezvoltarea și eficientizarea capacității administrative a
autorității locale.

CONCLUZII:

Comuna Cosminele reprezintă o zonă atractivă pentru investiții și
ar putea atrage un număr mare de investitori.
Avantajele oferite de comuna Cosminele sunt:
•

mediul de afaceri favorabil investițiilor;

•

forța de muncă disponibilă și calificată;

•

potențial agricol ridicat;

•

resurse naturale încă neexploatate;

•

disponibilitate pentru colaborare a autorităților publice locale;

•

cadru natural și de producție ecologic.

Obiectivele principale ale dezvoltării comunei Cosminele constă în:
•

dezvoltarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului
neîngrădit al populației și consumatorilor economici la această
infrastructură (apă, electricitate, distribuție gaze, căi de
transport, canalizare);

•

accesul la locuință;

•

protecția mediului;

•

reducerea sărăciei;
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•

regenerarea comunei (regenerarea capitalului natural, a
terenurilor și aresurselor de apă).

Având în vedere că o așezare urbană sau rurală nu este un sistem
închis, iar realizarea celor cinci obiective generale se întemeiază pe
aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare, politicile,
planificarea strategică, precum și realizarea programelor și proiectelor
se vor face cu respectarea următoarelor principii:
Ö dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă
schimbări majore de cultură și atitudine, în ceea ce privește
utilizarea resurs elor de către populație și operatorii economici;
Ö întărirea capacității instituționale prin management eficient,
definirea și restructurarea serviciilor publice în raport cu
resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile,
precum și cu doleanțele și cerințele comunității;
Ö crearea unei rețele de comunicații între localități în scopul
schimbului de informații cu privire la utilizarea celor mai bune
practici;
Ö realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public
privat;
Ö realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu
le poate finanța;
Ö integrarea politicilor, atât pe orizontală, pentru a se realiza un
efect sinergic simultan între sectoare, cât și pe verticală, având în
vedere corelarea și integrarea politicilor de dezvoltare a comunei
cu politicile de dezvoltare ale județului și ale regiunii din care face
parte;
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Ö managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de
resurse energetice, materiale, financiare și umane, inclusiv într-un
ciclu natural;
Ö utilizarea mecanismelor de piață pentru a atinge ținta
durabilității, respectiv emiterea de reglementări pentru eco-taxe
și funcționarea utilităților publice în sistem de piață, evaluarea
investițiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a
problemelor de mediu la întocmirea bugetului local;
Ö design-ul arhitectonic durabil în temeiul căruia se stabilesc reguli
privitoare la materialele de construcții, desing-ul unei clădiri,
bioclimatul,densitatea clădirilor într-un areal, orientarea
spațială a clădirilor,
Ö ,,structuri verzi" în jurul clădirilor, microclimat, eficiență
energetică;
Ö realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei
comunități, ori pentru a recupera moștenirea culturală și tradițiile
întregii comunit ăți locale;
Ö interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu
servesc unei nevoi locale;
Ö fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate
proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism general,
ca instrument de planificare spațială;
Ö analiza capacității tehnice de execuție;
Ö evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare și umane;
Ö evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin
prisma veniturilor fiscal obținute;
Ö identificarea nevoilor comunității locale și a priorităților acesteia;
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corespondența între lansarea unui program sau proiect și
nevoile comunității;
Ö evaluarea nevoilor comunităților sărace și a capacității localității
de a asigura accesul acestora la locuință, locuri de muncă și
serviciile publice de bază;
Ö protecția mediului;
Ö realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul
privat, ori realizarea unui program sau proiect de către sectorul
privat, pentru a transfera costurile unei investiții, dacă există
oportunitatea de a obține profituri viitoare;
Ö asigurarea publicității informațiilor cu impact în investiții
(informații topografice, informații statistice privind economia
locală și regională etc)
Din interpretarea răspunsului la chestionarele realizate, dar și
pentru utilizarea la maxim a potențialului și a resurselor comunei este
necesar să se realizeze și să se implementeze proiecte în diferite
domenii: economic, social, cultural, resurse umane, infrastructura,
turism,educație, cultură etc. s-au identificat pentru orizontul 20212030 șapte direcții pentru dezvoltarea comunei și anume:
I.

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘI A SERVICIILOR
EXISTENTE

II.

REDUCEREA POLUĂRII ŞI PROTEJAREA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR

III.

DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ȘI
DIGITALIZARE EI

IV.

DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI EXISTENT
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V.

DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR SANITARE ȘI
SOCIALE

VI.

ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SISTEMUL EDUCAȚIONAL

VII.

DEZVOLTAREA SERVICIILOR TURISTICE ȘI PROMOVAREA
ACTIVITĂȚILOR CULTURALE ȘI SPORTIVE

În cadrul celor 7 direcții menționate anterior s-au conturat ideile de
proiecte care sunt necesare pentru dezvoltarea economică, culturală și
socială a locuitorilor Comunei Cosminele:
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘI A SERVICIILOR EXISTENTE:

-

Îmbunătățirea/ Modernizarea infrastructurii rutiere în comună (drumuri
comunale și sătești, inclusiv drumuri de exploatare, forestiere)

-

Reabilitare și construire poduri, podețe și punți pietonale

-

Construirea trotuarelor de-a lungul drumurilor comunale și sătești ale
comunei

-

Realizarea/extinderea rețelei de alimentare cu apă în sistem centralizat

-

Realizare/Extinderea sistemului de canalizare și epurare

-

Realizarea rețelei de gaze naturale

-

Implementarea managementului deșeurilor

-

Construire/Reabilitare stații de autobuz/maxi-taxi

-

Amenajare zonă industrială și dotare utilități

-

Realizare lucrări în comună apărute ca și situații excepționale (ex.
alunecări de teren, apărări de maluri, etc. )

REDUCEREA POLUĂRII ŞI PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

-

Amenajarea de piste pentru bicicliști

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

-

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice

-

Reabilitarea sistemului public de iluminat (sistem de iluminat eficient)

-

Construcție clădire SMART pentru reducere de consum și telegestiune

-

Internet wireless

DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ȘI DIGITALIZARE

-

Dezvoltarea serviciilor de administraţie

-

Sisteme digitale interconectate în administrația publică, semnătură și
identitate electronică

-

Achiziționare/Implementare Softuri pentru administrația publică

-

Reabilitarea termică a clădirilor instituțiilor publice pentru reducerea
pierderilor de energie

-

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei

-

Modernizarea / creare site-ului primăriei

-

Modernizare, reabilitarea clădirii în care se află sediu administrativ

-

Achiziționarea de utilaje, echipamente pentru serviciile publice locale

-

Dezvoltarea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al
Unității Administrativ Teritoriale

-

Cadastrarea domeniului public și actualizarea Inventarului Domeniului
Public
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI EXISTENT

-

Promovarea potențialului economic al comunei în mediul de afaceri
pentru atragerea investitorilor
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-

Competitivitate prin dezvoltarea unui incubator pentru cercetare,
dezvoltare, inovare, digitalizare si dezvoltare economică

-

Înființarea/dezvoltarea/modernizarea și dotarea infrastructurii de
valorificare a produselor agricole realizate pe plan local

DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR SANITARE ȘI
SOCIALE:

-

Dotarea/modernizarea infrastructurii cabinetelor medicale din comună

-

Dezvoltarea serviciilor de asistență socială a persoanelor aflate în
dificultate

ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SISTEMUL EDUCAȚIONAL

-

Construcție/Dotare/modernizare instituții de învățământ

-

Construcție instituție de învățământ tip after school

-

Construire/Îmbunătățire/Modernizare/ Refacere bază sportivă și terenuri
de sport

-

Digitalizarea educației
DEZVOLTAREA SERVICIILOR TURISTICE ȘI PROMOVAREA
ACTIVITĂȚILOR CULTURALE ȘI SPORTIVE

-

Realizarea unor panouri indicatoare în vederea accesibilizării obiectivelor
turistice locale

-

Reabilitare, modernizare, amenajare terasă și dotare Cămine Culturale

-

Susținerea activităților și manifestărilor culturale, de tineret și sportive

-

Promovare și modernizare obiective culturale, monumente, etc.

-

Centru de informare turistică;
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N Obiectiv
Nr.

Obiective și activități propuse

strategic

crt.

Potențiale

Stadiu

Termen

Indicator de

surse de

estimati

realizare/rezultat

finanțare

v de
implementare

I.

1.

Îmbunătățirea
/
Modernizarea
infrastructurii
rutiere în
comună
(drumuri
comunale și
sătești,
inclusiv
drumuri de
exploatare,
forestiere)

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘI A SERVICIILOR EXISTENTE

Rezultat așteptat:

-

-

-

-

Bugetul
Proiect în
creșterea gradului de siguranță
local /
curs de
în ceea ce privește circulația Bugetul de desfășurare
rutieră pe drumurile locale;
Stat/Fonduri
/Idee de
îmbunătățirea condițiilor de
Europene
proiect
accesibilitate
către
toate
satele/zonele din comună;
accesul mai rapid al populației la
căile de comunicație externe
(drumuri județene, naționale
etc);
creșterea indicatorilor ce atestă
dezvoltare economico-socială a
comunei;
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Număr km/ml drum
comunal
modernizat/
reabilitat în
perioada de
implementare
Număr km/ml drum
sătesc modernizat/
reabilitat în
perioada de
implementare
Număr km/ml drum
acces modernizat/
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- diminuarea
numărului
de
accidente rutiere înregistrate pe
raza comunei;
- creșterea gradului de acces în
toate zonele comunei, în scopul
realizării
acțiunilor
de
deszăpezire
și
în
cazul
intervențiilor
echipelor
de
pompieri sau în alte situații de
urgență;
- influențe asupra demografiei în
mediu rural.
Activități:
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- plombarea porțiunilor de drum
ușor degradate;
- reabilitarea
prin
asfaltare,
betonare
sau
pietruire
a
drumurilor;

reabilitat în
perioada de
implementare
Număr km/ml drum
de
exploatare/forestier
modernizat/
reabilitat în
perioada de
implementare
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- amenajarea părții carosabile a
drumurilor, în special în zonele
unde
nu
sunt
prevăzute
trotuare;
- decolmatarea și amenajarea
șanțurilor;
- amenajarea podețelor;
- montarea de indicatoare rutiere;
- alte lucrări necesare conform
expertizei tehnice.
2.

Rezultat așteptat:
Reabilitare și
Bugetul
Proiect în
construire
- creșterea gradului de deplasare a
local /
curs de
poduri, podețe
locuitorilor, în condiții de Bugetul de desfășurare
și punți
siguranță, pe teritoriul comunei; Stat/Fonduri
/ Idee de
pietonale
- îmbunătățirea condițiilor de
Europene
proiect
accesibilitate către toate zonele
din comună;
- facilizarea accesului populației
la căile de comunicație externe
(drumuri județene, naționale
etc);

20212030

Număr
podețe/punți
construite/reabilitat
e în perioada de
implementare
Număr poduri
construite/reabilitat
e în perioada de
implementare
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- evacuarea apelor pluviale și
dirijarea
lor
spre
văile
colectoare;
- îmbunătățirea calității mediului
prin dirijarea apelor pluviale pe
șanțurile drumurilor și nu prin
devieri
necontrolate
ale
acestora;
- creșterea indicatorilor ce atestă
dezvoltare economico-socială a
comunei.
Activități:
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- decolmatarea și amenajarea
șanțurilor;
- reabilitare
capete
poduri/podete;
- executarea
de
podețe
transversale ce le vor înlocui pe
cele cu defecțiuni majore;

Număr cazuri
episoade de
inundații
înregistrate în
comună în perioada
de implementare
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- operațiuni de pietruire sau
asfaltare a podurilor, podețelor
sau punților pietonale;
- montare parapeți de siguranță;
- alte lucrări necesare conform
expertizei tehnice.
3.

Construirea
trotuarelor
de-a lungul
drumurilor
comunale și
sătești ale
comunei

Rezultat așteptat:

Bugetul
Proiect in
- creșterea gradului de deplasare
local /
curs de
în siguranță a populației pe Bugetul de desfășurare
teritoriul comunei;
Stat/Fonduri
/ Idee de
- îmbunătățirea condițiilor de trai
Europene
proiect
pentru populația rurală.
Activități:
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- defrișarea
zonei
expuse
construcției
trotuarului,
curățirea
și
amenajarea
terenului în vederea realizării
operațiunii de construire;

20212030

Număr km/ml de
suprafața trotuar
construită
Număr accidente
rutiere înregistrate
într-un an, din
cauza circulației
pietonale
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- decolmatarea
șanțurilor
existente;
- execuţii de şanţuri noi unde
este cazul.
4.

Realizarea/
Extinderea
rețelei de
alimentare cu
apă în sistem
centralizat

Rezultat așteptat:

- creșterea gradului de echipare
edilitară
prin
asigurarea
necesarului de apă potabilă
aferent locuitorilor comunei;
- creșterea gradului actual de
dezvoltare economico-socială a
comunei;
- asigurarea tuturor utilităților
necesare desfășurării activității
potențialilor investitori sau
consumatori, prin ridicarea
standardului de viață;
- îmbunătățirea condițiilor de
trai pentru populația comunei.
Activități:

Bugetul
local /
Bugetul de
Stat/
Fonduri
Europene

Proiect in
curs de
desfășurare
/ Idee de
proiect

20212030

Lungime totală
rețea distribuție apă
realizată în
perioada de
implementare
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- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- extinderea
sistemului
de
alimentare cu apă potabilă pe
domeniul public;
- realizare sistem de alimentare
cu apă.
5.

Realizare/Exti
nderea
sistemului de
canalizare și
epurare

Rezultat așteptat:

- implementarea rapidă și corectă
a programelor de prevenție în
domeniul edilitar și realizarea
unei educații edilitare;
- accesul populației la un sistem
centralizat
de
canalizare
menajeră;
- îmbunătățirea stării de sănătate
și a condițiilor de trai pentru
populația rurală;
- creșterea calității vieții și
speranței de viață a populației.
Activități:

Bugetul
local /
Bugetul de
Stat/
Fonduri
Europene

Proiect în
curs de
desfășurare
/ Idee de
proiect

20212030

Lungimea totală a
conductelor de
canalizare realizată
în perioada de
implementare
Număr stații de
epurare realizate în
perioada de
implementare
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- Realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- Asigurarea condițiilor tehnice
pentru posibilitatea racordării
tuturor locuitorilor la rețeaua
de canalizare.
- Realizare lucrări de canalizare și
statie de epurare;
- Dotare
și/sau
modernizare
stație de epurare;
- Extindere rețea de canalizare
6.

Realizarea
rețelei de gaze
naturale

Rezultat așteptat:

Bugetul
Proiect în
- accesul populației la un sistem
local /
curs de
centralizat de gaze naturale;
Bugetul de desfășurare
- îmbunătățirea stării de sănătate Stat/Fonduri
/ Idee de
și a condițiilor de trai pentru
Europene
proiect
populația rurală;
- creșterea calității vieții și
speranței de viață a populației.
Activități:

20212030

Numărul Km total
al conductelor de
gaze naturale
realizat în perioada
de implementare;
Număr populație
racordată la rețeaua
de gaze naturale
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- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- asigurarea condițiilor tehnice
pentru posibilitatea reabilitării
rețelei de gaze naturale.
7.

Realizare
lucrări în
comună
apărute ca și
situații
excepționale

Rezultat așteptat:
-accesul populației la
infrastructura
edilitară
- scăderea factorilor
de risc pentru
sănătatea populației
- îmbunătățirea
condițiilor deviață ale
locuitorilor comunei
Cosminele
- atragerea de
investitori în
comună.
Activități:
• realizarea studiului
de fezab ilitate
• elaborarea proiectului tehnic

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect

20212030

Nr. intervenții
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• aprobarea începerii

8.

Implementare
a
managementu
lui deșeurilor

proiectului
• contractarea proiectului
• organizarea licitațiilor
• realizare lucrari
Rezultat așteptat:
Bugetul
Proiect în
- colectarea
selectivă
a
local /
curs de
deșeurilor;
Bugetul de desfășurare
- îmbunătățirea stării de sănătate Stat/Fonduri
/ Idee de
și a condițiilor de trai pentru
Europene
proiect
populația rurală;
- educația populației rurale.
Activități:
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- achiziții specifice îndeplinirii
obiectivului;
- achiziționarea de containere
speciale.
- Achiziție și montare sistem de
supraveghere video pentru o
mai bună gestionare a aruncării

20212030

Gradul de
implementare al
proiectului privind
managementul
deșeurilor
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în spații necorespunzătoare a
deșeurilor

9.

Rezultat așteptat:
Construire/
Bugetul
Proiect în
Reabilitare
- dezvoltarea
și
reabilitarea
local /
curs de
stații de
infrastructurii
de
utilități Bugetul de desfășurare
autobuz/maxipublice;
Stat/Fonduri
/ Idee de
taxi
- accesul cetățenilor la și de la
Europene
proiect
locul de muncă;
- accesul la zonele comerciale în
vederea
aprovizionării
cu
bunuri;
- accesul și creerea de facilități
pentru educare și recreere;
- facilități la transport pentru
persoanele cu handicap, în
vârstă, etc.
Activități:

- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
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Număr stații de
autobuz/maxi-taxi
construite/
reabilitate în
perioada de
implementare
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- amenajare
stații
de
autobuz/maxi-taxi;
- semnalizarea corespunzătoare
cu indicatoare, acțiuni de
informare și promovare.
11.
Amenajare
1

zona
0
industrială și
dotare
1
utilități
1
0

Rezultat așteptat:

• reabilitarea economică a
localității și zonei adiacente
• accesul populației la
locuri de muncă
• valorificarea
potențialului ș i tradiției

1
1
1

Activități:

-

realizarea studiului de
fezabilitate
elaborarea
proiectului
tehnic
aprobarea
începerii
proiectului
întocmirea
și
depunerea cererii de

Bugetul
local /
Bugetul de
Stat/
Fonduri
Europene

Proiect în
curs de
desfășurare
/ Idee de
proiect

20212030

Număr de
investitori atrași
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finanțare
- contractarea proiectului
- organizarea licitațiilor
- monitorizare,
evaluare,
control
- auditul proiectului
II.
REDUCEREA POLUĂRII ŞI PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
1.

Amenajarea
de piste
pentru
bicicliști

Rezultat așteptat:

- creșterea atractabilității zonei
montane
prin
promovarea
cicloturismului;
- asigurarea
unei
conexiuni
rapide și sigure între toate
sursele și destinațiile relavante
din comună;
- promovarea
transportului
nemotorizat;
- păstrarea calității mediului la
nivel local;
- încurajarea transportului și
turismului
pe
bicicleta,

Bugetul
local /
Bugetul de
Stat/
Fonduri
Europene

Proiect în
curs de
desfășurare
/ Idee de
proiect

20212030

Lungime pistă de
bicicletă și alte
forme nemotorizate
amenajată pe
parcursul perioadei
de implementare
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pedestru
și
alte
forme
nemotorizate;
- reducerea emisiilor de CO2 și
eficientizarea consumului de
energie și carburanți;
- dezvoltare rurală armonioasă și
modernă.
Activități:
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- amenajare piste de bicilete și
alte forme nemotorizate;
- amenajarea de spații de parcare
pentru biciclete, stații pentru
biciclete și puncte de servicii
pentru biciclete;
- semnalizare
corespunzătoare
cu indicatoare, acțiuni de
informare și promovare.
2.

Creșterea
eficienței

Rezultat așteptat:

Bugetul
local /

Proiect în
curs de

20212030

Numar clădiri
reabilitate pe
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energetice în
clădirile
publice

- creșterea eficienței energetice Bugetul de desfășurare
în
clădirile
nerezidențiale, Stat/Fonduri
/ Idee de
clădirile publice și sistemele de
Europene
proiect
iluminat public, îndeosebi a
celor
care
înregistrează
consumuri energetice mari.
Activități:
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- îmbunătățirea izolației termice
a anvelopei clădirii, șarpantelor
și
învelitoarelor,
inclusiv
măsuri
de
consolidare
a
acesteia;
- înlocuirea
corpurilor
de
iluminat.
- realizare stații de încărcare a
mijloacelor de transport ;
- realizare puncte de încărcare
bicilete/triciclete/mijloace
de
transport electrice

parcursul perioadei
de implementare
Numar stații de
încărcare
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- achițitie mijloce de transport
copii electrice
3.

Reabilitarea
sistemului
public de
iluminat
(sistem de
iluminat
eficient)

Rezultat așteptat:

- modernizarea rețelei de
iluminat prin trecerea pe alte
categorii de corpuri de iluminat
pentru străzile noi;
- scăderea consumului de
energie și a cheltuielilor anuale
de întreținere cu iluminatul
public stradal ale autorităților
publice locale prin
modernizarea și eficientizarea
sistemelor de iluminat public
stradal;
- scăderea emisiilor de gaze cu
efect de seră (CO2);
- optimizarea consumului de
energie electrică.
Activități:

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect

20212030

Lungime rețea de
iluminat
modernizată pe
parcursul perioadei
de implementare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- investiții
în
modernizarea
sistemului existent;
- montare
corpuri
noi
de
iluminat;
- înlocuirea
sistemelor
de
iluminat
public
cu
incandescență cu iluminat prin
utilizarea
unor
lămpi
cu
eficiență energetică ridicată,
durată mare de viață și
asigurarea
confortului
corespunzător, inclusiv prin
reabilitarea
instalațiilor
electrice – stâlpi, rețele.
4.

Rezultat așteptat:
Construcție
clădire
- dezvoltarea serviciilor comunei
SMART pentru
într-un mod inteligent;
reducere de
- implementarea de panouri
solare fotovoltaice;

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect

20212030

Număr de panouri
solare fotovoltaice
achiziționat în
perioada de
implementare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

5

consum și
telegestiune

- energie regenerabilă și
eficiență energetică;
- transformarea energiei
luminoase provenită din razele
solare direct în energie
electrică;
- optimizarea consumului de
energie electrică.
Activități:
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- investiții necesare construcției.

Internet
wireless

Rezultat așteptat:

- dezvoltarea serviciilor comunei
într-un mod inteligent;
- optimizarea consumului de
energie electrică.
- Furnizarea de informații în
timp util;
- Facitatea de a obține mai rapid
informațiile;

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect

20212030

Număr de persoane
care beneficiează de
internet

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

Activități:

- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- investiții si dotari necesare
retelei de internet.
III.

1.

Dezvoltarea
serviciilor de
eadministraţie

DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ȘI DIGITALIZARE EI

Rezultat așteptat:

-

-

Bugetul
Proiect în
suținerea
digitalizării
în
local /
curs de
beneficiul cetățenilor;
Bugetul de desfășurare
facilitarea interacțiunii dintre Stat/Fonduri
/ Idee de
administrația locală și cetățeni;
Europene
proiect
creșterea
eficienței
funcționarilor
publici
prin
eliminarea
procedurilor
birocratice;
eliberarea documentelor online;
funcționarii publici lucrează
într-un sistem integrat online,
sigur și complet fără riscul de a
pierde documente;

20212030

Servicii online
implementate pe
parcursul perioadei
de implementare
Număr de
interacțiuni online
ale cetățenilor cu
administrația/
Număr total de
interacțiuni
(include atât
interacțiunea la
distanță cât și

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- reducerea
și
optimizarea
costurilor
operaționale
din
cadrul administrației publice
locale.
Activități:
- dezvoltarea serviciilor de eadministraţie;
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- realizarea
procedurilor
de
achiziții
necesare
implementării serviciilor de eadministraţie
2.

Sisteme
digitale
interconectate
în
administrația
publică,
semnătură și

Rezultat așteptat:

-

-

reducerea costurilor în mod
durabil pentru serviciile IT în
sectorul public, inclusiv
hardware, software şi
operațiuni;
adoptarea continuă și
implementarea tehnologiilor

interacțiunea în
mod direct)

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect

20212030

Servicii digitale
implementate pe
parcursul perioadei
de implementare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

identitate
electronică

-

-

-

-

informației și comunicațiilor
digitale pentru a transforma
modul de interacțiune dintre
utilizatorii și beneficiarii
serviciilor publice, precum și
asigurarea cadrului de
interoperabilitate a sistemelor
informatice;
nivel ridicat de securitate a
rețelelor și de gestionare
adecvată a riscurilor
cibernetice;
reducerea costurilor pentru
migrarea serviciilor către noi
platforme;
reducerea numărului de
aplicații şi servicii
(redundante) în sectorul
public;
reducerea timpului şi costului
pentru achiziția de noi servicii;

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

adaptarea la legislația în
vigoare, care este în continuă
schimbare
Activități:

-

-

3.

Achiziționare/
Implementare
Softuri pentru
administrația
publică

dezvoltarea sistemului digital;
realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
realizarea
procedurilor
de
achiziții
necesare
implementării proiectului.
Aplicație de plată electronică

Rezultat așteptat

-

achiziționarea programelor
software care pot include
module de contabilitate,
bugetare, managementul
personalului, de salarizare, de
gestionare a taxelor și
impozitelor, etc.

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect

20212030

Servicii software
implementate pe
parcursul perioadei
de implementare
Număr de
interacțiuni online
ale cetățenilor cu
administrația/

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

facilitarea interacții dintre
administrația locală și
cetățeni;
- creșterea eficienței
funcționărilor publici prin
eliminarea procedurilor
birocratice;
- reducerea și optimizarea
costurilor operaționale din
cadrul administrației publice
locale
- dezvoltarea sistemului online implementat prin
digitalizatea unor noi servicii.
Activități:
- dezvoltarea Softurilor pentru
administrația publică;
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
-

Număr total de
interacțiuni
(include atât
interacțiunea la
distanță cât și
interacțiunea în
mod direct)

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- realizarea
procedurilor
de
achiziții
necesare
implementării proiectului.
4.

Reabilitarea
termică a
clădirilor
instituțiilor
publice pentru
reducerea
pierderilor de
energie

Rezultat așteptat:

îmbunătățirea confortului
termic la
clădirile instituțiilor publice și
creșterea standardelor de
calitate a serviciilor publice
prestate populației pentru
marile servicii publice:
educație și sănătate;
- facilitarea interacții dintre
administrația locală și
cetățeni;
- reducerea și optimizarea
costurilor operaționale din
cadrul administrației.
Activități:
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
-

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect

20212030

Gradul de reducere
al costurilor în
cadrul
administrației
publice pe parcursul
perioadei de
implementare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- realizarea
procedurilor
de
achiziții pentru servicii și
lucrări.
- Realizare
lucrări/modernizare/dotare
5.

Actualizarea
Planului
Urbanistic
General al
comunei

Rezultat așteptat:

-

-

Bugetul
Proiect în
valorificarea
potenţialului
local /
curs de
natural, economic şi uman;
Bugetul de desfășurare
organizarea
şi
dezvoltarea Stat/Fonduri
/ Idee de
căilor de comunicaţii;
Europene
proiect
stabilirea
și
delimitarea
teritoriului intravilan;
stabilirea și delimitarea zonelor
construibile,
restricții
de
costruire;
stabilirea și delimitarea zonelor
funcţionale;
stabilirea şi delimitarea zonelor
cu interdicţie temporară sau
definitivă de construire;

20212030

Planul Urbanistic
General actualizat
și aprobat

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- stabilirea şi delimitarea zonelor
protejate şi de protecţie a
acestora;
- modernizarea şi dezvoltarea
echipării edilitare;
- evidenţierea
deţinătorilor
terenurilor din intravilan;
- stabilirea
obiectivelor
de
utilitate publică;
- stabilirea modului de utilizare a
terenurilor și condiţiilor de
conformare
și
realizarea
construcţiilor;
- organizarea, punerea în valoare
și promovarea actualei zone de
dezvoltare.
Activități:
- realizarea de măsurători și a
unui studiu topografic al zonei
administrative și actualizarea

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

bazei de date topografice a
localităților comunei;
- actualizarea
documentației
PUG și RLU ale comunei;
- obținerea avizelor și aprobărilor
în consiliul local.
6.

Modernizarea
/ creare siteului primăriei

Rezultat așteptat:

Bugetul
Proiect în
- suținerea
digitalizării
în
local /
curs de
beneficiul cetățenilor;
Bugetul de desfășurare
- faciliteaza interacțiunea dintre Stat/Fonduri
/ Idee de
administrația locală și cetățeni;
Europene
proiect
- crește
eficiența
colectării
impozitelor și taxelor locale;
- îndeplinirea obiectivelor în ceea
ce
privește
transparența
decizională a administrației;
- reducerea
și
optimizarea
costurilor
operaționale
din
cadrul administrației.
Activități:

20212030

Site modernizat pe
parcursul perioadei
de implementare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- proiectarea
și
dezvoltarea
interfeței site-ului primăriei;
- crearea unui portal online de
comunicare cu cetățenii;
- sesizări online din partea
locuitorilor
(gropi,
câini
vagabonzi, întreruperi curent,
copaci căzuți etc) direct pe siteul web al Primăriei, chiar și de
pe
telefonul
mobil
(smartphone).
7.

Modernizare,
reabilitarea
clădirii în care
se află sediu
administrativ

Rezultat așteptat:

Bugetul
Proiect în
- îmbunătățirea
accesului
la
local /
curs de
serviciile publice de bază pentru Bugetul de desfășurare
populația rurală;
Stat/Fonduri
/ Idee de
- reducerea
și
optimizarea
Europene
proiect
costurilor cu energia termică și
alte costuri operaționale ale
administrației.
Activități

20212030

Lucrări de
modernizare și
reabilitare realizate
pe parcursul
perioadei de
implementare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- realizarea
procedurilor
de
achiziții pentru servicii și
lucrări;
- lucrări de modernizare și
reabilitare sediu administrativ;
- Achiziționarea și punerea în
funcțiune
a
unor
dotări
specifice.
8.

Achiziționare
a de utilaje,
echipamente
pentru
serviciile
publice locale

Rezultat așteptat:

- îmbunătățirea
accesului
la
serviciile publice de bază pentru
populația
rurală,
respectiv
achiziționarea de utilaje și
echipamente pentru serviciul
public
de
administrare
a
domeniului public;
- realizarea în bune condiții a
activităților de întreținere a
domeniului public;

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect

20212030

Număr utilaje/
echipamente
achiziționate pe
parcursul perioadei
de implementare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- realizarea în bune condiții a
intervențiilor
în
cazul
situațiilor de urgență.
Activități:
- achiziționarea de echipamente
specializate pentru activitățile
de întreținere al domeniului
public, inclusiv autoutilitara.
- documentetii de achiziție
9.

Dezvoltarea
resurselor
umane din
cadrul
aparatului de
specialitate al
Unității
Administrativ
Teritoriale

Rezultat așteptat:

Bugetul
- creșterea performanței la locul
local /
de muncă;
Bugetul de
- creșterea
gradului
de Stat/Fonduri
conformare
voluntară
a
Europene
contribuabililor
din
zona
unității
administrative
teritoriale;
- creșterea gradului de mulțumire
al
cetățenilor
privind
interacțiunea cu funcționarii
publici.

Proiect în
curs de
desfășurare
/ Idee de
proiect

20212030

Număr angajați
prezenți la cursurile
de formare
profesională pe
parcursul perioadei
de implementare
Gradul de colectare
a creanțelor
bugetare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

Activități:

- participarea personalului la
cursuri
de
formare
și
perfecționare
a
resurselor
umane
din
administrația
publică;
- încurajarea utilizării bunelor
practici din domeniu.
10.

Cadastrarea
domeniului
public și
actualizarea
Inventarului
Domeniului
Public

Rezultat așteptat:

- extinderea
geografică
a
sistemului de înregistrare a
proprietăților în cadastru și
cartea funciară;
- creșterea gradului de acoperire
și de incluziune a sistemului de
înregistrare a proprietăților în
zonele rurale din România.
Activități:
- realizarea
unei
evidențe
actualizate a domeniului public
și privat al comunei;

Bugetul
local /
Bugetul de
Stat/
Fonduri
Europene

Proiect în
curs de
desfășurare
/ Idee de
proiect

20212030

Evidențe complete
și corecte

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- eliberărea certificatelor pentru
înscrierea în cartea funciară a
posesorilor ca proprietate şi,
după
caz,
a
dezbaterilor
succesorale.
IV.

1.

Promovarea
potențialului
economic al
comunei în
mediul de
afaceri pentru
atragerea
investitorilor

DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI EXISTENT

Rezultat așteptat:

- lărgirea sferei contribuabililor
care
desfășoara
activități
economice
pe
teritoriul
comunei, cu implicații pozitive
în
bugetul
unității
administrative teritoriale;
- îmbunătățirea nivelului de trai
al locuitorilor din comună.
Activități:
- facilitarea accesului la utilități
pentru operatorii economici;
- campanii de promovare a
potențialului
economic
al
comunei;

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect

20212030

Număr investitori
care dezvoltă
diverse proiecte pe
raza comunei, pe
parcursul perioadei
de implementare
Număr agenți
economici
înregistrați în
evidența UAT, pe
parcursul perioadei
de implementare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- acordarea de facilități care să
motiveze
investitorii
să
implementeze proiecte în zona;
- acordarea
de
facilități
operatorilor economici care să-i
motiveze să dezvolte activități
economice pe raza comunei.
2.

Competitivitat Rezultat așteptat:
Bugetul
Proiect în
e prin
- eficientizarea relației dintre
local /
curs de
dezvoltarea
cetățeni și UAT;
Bugetul de desfășurare
unui
- reducerea economiei subterane, Stat/Fonduri
/ Idee de
incubator
un factor esențial cu implicații
Europene
proiect
pentru
în bugetul UAT;
cercetare,
- conștientizarea
impactului
dezvoltare,
utilizării tehnologiei digitale
inovare,
asupra bunăstării fizice și
digitalizare si
psihologice;
dezvoltare
- creșterea gradului de colectare a
economică
creanțelor bugetare la nivelul
UAT.
Activități:

20212030

Gradul de colectare
a creanțelor
bugetare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- integrarea noilor tehnologii, a
platformelor
digitale
în
administrația locală;
- prioritizarea educației digitale
în
rîndul
cetățenilor,
încurajarea acestora în a folosi
mijloacele digitale în relația cu
UAT;
- instruirea aparatului propriu al
UAT în sensul adaptării la
inovare și digitalizare.
3.

Înființarea/
dezvoltarea/
modernizarea
și dotarea
infrastructurii
de valorificare
a produselor
agricole
realizate pe
plan local

Rezultat așteptat:

Bugetul
- creșterea gradului de consum al local /
produselor locale;
Bugetul de
- stimularea economiei locale și
Stat/Fonduri
încurajarea dezvoltării
Europene
sectorului agricol;
- dezvoltare rurală armonioasă și
modernă.
Activități:

Proiect în
curs de
desfășurare
/ Idee de
proiect

20212030

Numărul agenților
economici care
activează în
sectorul agricol
Număr mici
producători
înregistrași la nivel
local în perioada de
implementare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- măsuri
pentru
înființarea/
dezvoltarea/modernizarea
și
dotarea
infrastructurii
de
valorificare a produselor locale.
- Infiinațarea/Amenajarea
de
piețe sau târguri locale
V.

1.

Dotarea/
modernizarea
infrastructurii
cabinetelor
medicale din
comună

DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR SANITARE ȘI SOCIALE

Rezultat așteptat:

Bugetul
Proiect în
- asigurarea
unor
servicii
local /
curs de
medicale la standarde ridicate Bugetul de desfășurare
cetățenilor;
Stat/Fonduri
/ Idee de
- creșterea numărului de cetățeni
Europene
proiect
care au acces la cabinetele
medicale.
Activități
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- lucrări
specifice
pentru
dotarea/modernizarea
infrastructurii cabinetelor de
medicină.

20212030

Număr achiziții
realizate/ Număr
achizitii propuse

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

2.

Dezvoltarea
serviciilor de
asistență
socială a
persoanelor
aflate în
dificultate

Rezultat așteptat:

Bugetul
Proiect în
- crearea
și
dotarea
local /
curs de
corespunzătoare a unor centre Bugetul de desfășurare
de asistență socială pentru Stat/Fonduri
/ Idee de
persoanele aflate în dificultate;
Europene
proiect
- reabilitarea
și
extidenrea
spațiilor având ca destinație
serviciile de asistență socială.
Activități
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- lucrări
specifice
pentru
dotare/modernizare.
- Construcție
de
clădiri,
modernizarea
și
dotarea
acestora în scopul desfășurării
activităților serviciilor sociale
(ex. cantine, centre de zi, afterschool, cabinete, etc.)

20212030

Număr achiziții
realizate/ Număr
achizitii propuse

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- Servicii de instruire pentru
activitățile sociale și grupurile
țintă.
VI.

1.

Construcție/D
otare/moderni
zare instituții
de învățământ

ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SISTEMUL EDUCAȚIONAL

Rezultat așteptat:

Bugetul
Proiect în
- îmbunătățirea
procesului
local /
curs de
educațional;
Bugetul de desfășurare
- creșterea
performanțelor Stat/Fonduri
/ Idee de
sistemului școlar;
Europene
proiect
- asigurarea unor condiții optime
de studiu care să răspundă
necesităților
de
formare
educațională ale preșcolarilor;
- atragerea preșcolarilor către
sistemul
de
învățământ,
contribuind implicit și la
reducerea abandonului școlar;
- dezvoltare rurală armonioasă și
modernă.
Activități

20212030

Achiziții realizate
conform legislației
în vigoare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- realizarea achizițiilor specifice:
servicii, lucrări.
- Dotare/modernizare/Constructi
e clădire în scop educațional
(creșe, gradinițe, școli, etc.)
2.

Construcție
instituție de
învățământ
tip after
school

Rezultat așteptat:

-

-

Bugetul
Proiect în
îmbunătățirea
procesului
local /
curs de
educațional;
Bugetul de desfășurare
creșterea
performanțelor Stat/Fonduri
/ Idee de
sistemului școlar;
Europene
proiect
asigurarea unor condiții optime
de studiu care să răspundă
necesităților
de
formare
educațională ale școlarilor;
atragerea
școlarilor
către
sistemul
de
învățământ,
contribuind implicit și la
reducerea abandonului școlar;

20212030

Gradul abandonului
școlar în perioada
de implementare

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COSMINELE

- dezvoltare rurală armonioasă și
modernă.
Activități
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- realizarea achizițiilor specifice:
servicii, lucrări.
- Dotare/modernizare clădire în
acest scop;
4.

Construire/Îmb Rezultat așteptat:
Bugetul
Proiect în
- menţinerea sănătăţii fizice şi
local /
curs de
unătățire/M
mentale ale cetățenilor;
Bugetul de desfășurare
odernizare/
- formarea unui stil de viaţă Stat/Fonduri
/ Idee de
Refacere
favorabil sănătăţii;
Europene
proiect
- întărirea coeziunii sociale, întrbază
un mod activ şi civilizat
sportivă și
intensificând relaţiile familiale
terenuri de
şi de prietenie, oferind o
platformă
comună
de
sport
distracţie/petrecere a timpului
liber pentru fiecare, inclusiv

20212030

Bază sportivă
funcțională
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pentru
persoanele
din
categoriile sociale aflate în
situaţii nefavorabile;
Activități:
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- realizarea achizițiilor specifice:
servicii, produse, lucrări.
- Dotare/modernizare
clădire/clădiri în acest scop
5.

Digitalizarea
educației

Rezultat așteptat:

- instituții de învățământ
moderne, accesibile, bazate pe
resurse și tehnologii digitale;
- ecosistem educațional digital
dezvoltat;
- competențe digitale suficient
dezvoltate pentru organizarea
eficientă a procesului didactic
în mediul online;

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect

20212030

Număr instituții de
învățământ care
beneficiază de
digitalizarea
educațională/Numă
r total instituții de
învățământ în
perioada de
implementare
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- manifestarea curiozității
școlarilor și preșcolarilor
pentru accesarea mediului online;
- diminuarea abandonului școlar.
Activități
- realizarea achizițiilor specifice
proiectului.
VII.

DEZVOLTAREA SERVICIILOR TURISTICE ȘI PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR CULTURALE ȘI
SPORTIVE

1.

Realizarea
unor panouri
indicatoare în
vederea
accesibilizării
obiectivelor
turistice

Rezultat așteptat:

Bugetul
Proiect în
- metoda indirectă de a promova
local /
curs de
obiectivele turistice;
Bugetul de desfășurare
- facilitarea accesului turiștilor Stat/Fonduri
/ Idee de
către cât mai multe obiective
Europene
proiect
turistice din comună;
- facilitarea accesului turiștilor la

locale

Micul Trianon;
- Dezvoltare rurală armonioasă și
modernă.

20212030

Număr panouri
indicatoare
montate în perioada
de implementare
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Activități:

- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- realizarea
unor
panouri
indicatoare;
- montarea panourilor în locuri
cu vizibilitate.
- Implicarea căminelor culturale
în această activitate;
- Creare
și
menținere
parcuri/locuri de agrement în
apropierea
punctelor
cu
importață turistică;
2.

Rezultat așteptat:
Reabilitare,
Bugetul
Proiect în
modernizare,
- îmbunătățirea
accesului
la
local /
curs de
amenajare
actiunile
culturale
pentru Bugetul de desfășurare
terasă și
populația rurală;
Stat/Fonduri
/ Idee de
dotare Cămine - reducerea
și
optimizarea
Europene
proiect
Cultural
costurilor cu energia termică și
alte costuri operaționale ale

20212030

Lucrări de
reabilitare,
modernizate și
dotare ale
Caminului Cultural,
realizate în
perioada de
implementare
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administrației aferente clădirii
în care se află Căminul cultural;
- dezvoltarea socială și culturală
a comunității locale.
Activități:
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- realizarea
procedurilor
de
achiziții pentru servicii și
lucrări;
- Execuția de lucrări privind
reabilitarea,
modernizarea,
amenajare
și/sau
dotarea
Căminelor
Culturale
din
Comuna Cosminele
3.

Susținerea
activităților și
manifestărilor
culturale, de
tineret și
sportive

Rezultat așteptat:

- cofinanțarea,
susținerea
logistică și organizatorică a
manifestărilor culturale, de
tineret și sportive, organizate de

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect

20212030

Număr activități
culturale, de tineret
și sportive
desfășurate în
perioada de
implementare
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consiliul
local
sau/și
în
parteneriat cu societatea civilă;
- reducerea
și
optimizarea
costurilor cu energia termică și
alte costuri operaționale ale
administrației aferente clădirii
în care se află Căminul cultural;
- dezvoltarea socială și culturală a
comunității locale.
Activități:
- realizarea
documentațiilor
tehnico-economice;
- realizarea
procedurilor
de
achiziții pentru servicii și
lucrări;
- alocarea anuală de la bugetul
local sau din alte surse a unei
sume fixe pentru activități
culturale/ de tineret/ sportive
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- realizare
eveniment
anual
pentru promovarea culturii,
tradițiilor și obiceiurilor locale
4.

Promovare și
modernizare
obiective
culturale si
monumente

Rezultat așteptat:
- dezvoltarea turismului în

comună;
- dezvoltarea de noi
parteneriate;
- atragerea de fonduri datorate
turiștilor.
Activități:
- promovarea și modernizarea
obiectivelor culturale din
comună.
- Inițierea unor activități
culturale și sportive cu scopul
promovării naturii și a
bogățiilor culturale ale
localității;
- Sprijinirea activității
ansamblurilor folclorice din
comună;

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect

20212030

Venituri financiare
crescute în perioada
de implementare
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-

5.

Centru de
informare
turistică

Sprijinirea inițiativelor ONGurilor, Grupurilor de inițiativă,
școlii sau altor
organizații/fundații cu privire
la evenimente care au ca scop
promovarea teritoriului,
obiceiurilor și culturii
Marcare trasee
Reabilitare/Costructie
monumente.

Rezultat așteptat:

Realizarea proiectului va
asigura legătura comunei cu
turiștii, precum și
promovarea regiunii ca
destinație de vacanță.
Proiectul cuprinde:
- dotare centru turistic cu
mobilier , echipamente IT, PSI,
comunicație, software, dotări
exterioare
- realizare și dezvoltare
web-site,tipărire pliante

Bugetul
Proiect în
local /
curs de
Bugetul de desfășurare
Stat/Fonduri
/ Idee de
Europene
proiect
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Construire centru
turistic;
Număr de pliante
tipărite;
Număr de vizitatori
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- acțiuni
de
organizare
evenimente prin care să
popularizăm tradițiile locale
activități de publicitate și
Acest lucru va conduce la:
- accesul populației și
turiștilor la infrastructura
- creșterea gradului de
informare și comunicare cu
turiștii
- creșterea atractivității
localității
atragerea de investitori
Activități:
- elaborarea d o c u m e n t a t i e
tehnico- economica
- întocmirea și depunerea
cererii definanțare
- aprobarea începerii proiectului
- contractarea proiectului
- organizarea licitațiilor
- monitorizare, evaluare, control
auditul proiectului
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