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Introducere
Conceptul de dezvoltare durabilă a comunităţilor rurale își are originile la nivel mondial din
anul 1992, când, în cadrul Conferinţei de la Rio de Janeiro, 170 de state, printre care şi România,
au recunoscut în mod unanim şi au căzut de acord asupra nevoii urgente de a adopta o strategie
globală pentru secolul următor, denumita „AGENDA 21”.
Conform prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio, fiecare autoritate locală are
obligaţia de a elabora propria strategie de dezvoltare durabilă. Agenda 21 Locală implică
necesitatea ca autorităţile locale să lucreze în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii
respective, punând accentul pe participarea comunităţii şi pe democraţia locală lărgită, oferind
o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice şi de mediu, care să conducă, în
final, la definirea de obiective, strategii, politici şi acţiuni la nivel local.
Dezvoltarea durabilă a comunităţilor are ca scop major eradicarea sărăciei la nivel local, punând
accent pe resursele locale, care pot fi structurate în patru categorii:
•
•
•
•

capitalul uman: cunoştinţe, abilităţi, capacităţi, creativitate, strategii de adaptare;
capitalul fizic: clădiri, drumuri, reţele etc.;
capitalul natural: sol, aer, apa, flora, fauna etc.;
capitalul social: structuri de administrare şi luare a deciziilor, comunitatea, cultura.

Dezvoltarea rurală poate fi considerată şi un demers de dezvoltare teritorială, ea incluzând
aspecte economice, social-politice, culturale, ecologice etc., prin stimularea şi favorizarea
dezvoltării interne, mobilizând, în acest sens, mijloacele umane şi financiare care concură la
această dezvoltare şi care asigură convergenţa.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Lupșanu conturează o imagine clară a obiectivelor
strategice și a căilor de punere în practică a acestora, pe care administrația publică locală
împreună cu principalii actori locali și le-au asumat pentru orizontul de timp 2020. Srategia de
dezvoltare locală reprezintă un document important pentru dezvoltarea comunei Lupșanu în
viitor.
Elaborarea strategiei de dezvoltare locală are ca scop identificarea, analiza și implementarea
obiectivelor strategice de dezvoltare a comunității locale în domeniile de acțiune indentificate
la nivel local, și integrate în cele la nivel județean, regional, național și european. Realizarea
obiectivelor strategice, în special în sfera economică au ca rezultat dezvoltarea econimică
locală, creșterea calității vieții și bunăstării sociale.
Dezvoltarea economică locală este procesul prin care administrația locală și comunitatea,
bazată pe grupuri, administrează resursele existente pentru a crea noi locuri de muncă și pentru
a stimula activitățile economice într-o zonă bine definită.
Procesul de elaborare a strategiei a fost complex și a implicat utilizarea unei game largi de
instrumente metodologice, care să ofere posibilitatea identificării nevoilor de dezvoltare ale
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comunei și, ulterior, selectării domeniilor prioritare și tipurilor de intervenții pentru perioada
vizată de aceasta.
În elaborarea strategiei de dezvoltare locală au fost utilizate elemente specifice locale:







Date privind populația,
Amenajarea teritroriului,
Infastructura,
Date economice,
Mediul înconjurător,
Analiza distribuției serviciilor,

precum și o evaluare realistă a modului în care comunitatea locală dorește să evolueze.
Strategia a fost elaborată cu contribuția comunității, a angajaților din administrația publică
locală, agenților economici, instituțiilor și organizațiilor locale, prin intermediul sondajelor,
consultărilor comunității și dezbaterii publice care au reunit comunitatea într-un exercițiu de
democrație participativă și efort colectiv de trasare a propriului viitor.
Ca urmare, din punct de vedere metodologic, strategia are la bază și se fundamentează pe
urmatoarele instrumente și proceduri de lucru:
• analiza de conținut;
• analiza de date statistice din surse organizate;
• comparații de date statistice pe scara evolutivă;
• analiza SWOT;
• analiza și interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii și norme locale,
județene, regionale, naționale și europene.
Strategia de dezvoltare este un instrument de politică publică cu caracter programatic, ce va fi
supus unui proces de ajustare în intervalul de timp acoperit. Strategia va permite focalizarea şi
ajustarea continuă a eforturilor administraţiei publice locale, orientate către satisfacerea
nevoilor locuitorilor Comunei Lupșanu, către creşterea calităţii vieţii acestora, bazate pe
promovarea identităţii locale.
Până în anul 2020, Comuna Lupșanu îşi propune să devină un nucleu de dezvoltare, cu un mediu
economic competitiv şi cu resurse umane adaptate realităţii socio-economice interne.
Această evoluţie va putea deveni posibilă prin:
• valorificarea durabilă a poziţiei geo-strategice şi a resurselor naturale;
• creşterea adaptabilităţii locuitorilor la particularităţile socio-economice locale şi
promovarea incluziunii sociale;
• facilitarea accesului la utilități, servicii de calitate în domeniile asistență socială,
sănătate şi educaţie;
• susţinerea culturii antreprenoriale şi a inovării;
• creşterea competitivităţii şi atractivităţii economice la nivelul Comunei Lupșanu;
• implicarea transparentă şi activă a instituţiilor pentru dezvoltarea economico-socială
echilibrată a comunei.
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•
•
•
•
•

Strategia de dezvoltare locală este un instrument util autorităţii publice locale din mai multe
perspective:
permite identificarea nevoilor de dezvoltare, respectiv a potenţialului de dezvoltare a zonei;
permite utilizarea eficientă a resurselor, prin direcţionarea acestora către priorităţile de
dezvoltare stabilite;
permite identificarea unor soluţii la problemele cu care se confruntă şi operaţionalizarea
acestora;
permite atragerea de fonduri din surse rambursabile şi/ sau nerambursabile;
permite transparenţa decizională, elaborarea strategiei implicând un proces de consultare
publică.
Prezenta lucrare a fost realizată la solicitarea Consiliului Local și a Primariei Comunei Lupșanu
și reflectă atitudinea întregii comunități cu privire la prioritățile de dezvoltare ale comunei
pentru perioada 2016-2020.
Scopul principal al acestei strategii este de a stabili cadrul strategic de dezvoltare durabilă a
localității în contextul noilor direcții prioritare trasate la nivel european, ca cerințe obligatorii
pentru atingerea următorului nivel de integrare în Uniunea Europeana.
Odata elaborată o astfel de strategie este mult mai ușor de stabilit ordinea priorităților și
alocarea optimă a resurselor financiare care, întotdeauna sunt insuficiente. De asemenea, pe
baza strategiei se fundamentează și se justifică cererile de finanțare pentru atragerea de
resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii
Europene.
Echipa de proiect aduce mulțumiri tuturor colaboratorilor care au înțeles necesitatea
implicării într-un astfel de demers, au răspuns cu promptitudine cerintelor și au furnizat
soluții de rezolvare a problemelor.
Rămânem în continuare la dispoziția Consiliului Local și a Primăriei cu consultanța
necesară pentru aplicații pe proiecte pentru accesarea fondurilor structurale și a altor
fonduri disponibile.
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CAPITOLUL I

CONTEXTUL STRATEGIC AL ELABORĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

EUROPA 2020 - O strategie pentru creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii.
Strategia europeană de creştere economică pentru deceniul 2011-2020 a apărut pe fondul unei
crize economico-financiare profunde şi al intensificării provocărilor pe termen lung
(globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor, îmbătrânirea populaţiei).
Scopul general al strategiei este acela de a ghida economia Uniunii Europene (UE) în deceniul
2011 - 2020 pentru ieşirea din criză, care să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă
şi favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă,
productivitate şi coeziune socială. Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei
sociale de piaţă a Europei pentru secolul al XXI-lea”.
1.1.Contextul european - Documente strategice în perioada 2014 – 2020
Strategia Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc:




creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al
utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive;
creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării
forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.

Cele cinci obiective principale (concretizate în opt ţinte numerice) propuse pentru atingerea
celor trei priorităţi la nivelul UE până în 2020 sunt:
1. o rată de ocupare a populaţiei cu vârsta între 20 - 64 ani de 75%;
2. investiţii (publice şi private) în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB - ul UE;
3. atingerea obiectivului „20/20/20” în domeniul energiei şi al schimbărilor climatice;
4. un nivel maxim de 10% al ratei părăsirii timpurii a şcolii şi un nivel minim de 40% al ratei
de absolvire a unei forme de învăţământ terţiar în rândul tinerilor cu vârsta între 30 şi 34 ani;
5. reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni ameninţaţi de sărăcie şi
excluziune socială.
Cea mai mare parte a asistenţei financiare relevante din partea UE pentru Strategia Europa 2020
va fi pusă la dispoziţie în cadrul Politicii de Coeziune a UE, prin instrumentele structurale,
concentrate, conform Cadrului Strategic Comun, pe 11 obiective tematice, după cum urmează:
1. cercetare şi inovare
2. tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC)
3. competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)
4. trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon
5. adaptarea la schimbările climatice, prevenirea şi gestionărea riscului
6. protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor
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7. promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore
8. ocuparea şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă
9. incluziunea socială şi combaterea sărăciei
10. educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii
11. consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.
La 6 octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat un proiect de pachet legislativ care va
constitui un cadru al politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2014- 2020.
Comisia a propus mai multe schimbări importante ale modului în care politica de coeziune
este concepută și pusă în aplicare, și anume:
• concentrarea asupra priorităților Strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă,
durabilă și favorabilă incluziunii;
• recompensarea performanțelor;
• sprijinirea programării integrate;
• accentul pus pe rezultate – monitorizarea progreselor inregistrate în ceea ce privește atingerea
obiectivelor convenite;
• consolidarea coeziunii teritoriale și simplificarea aplicării.
Atingerea ţintelor din Strategia 2020 presupune contribuţia tuturor politicilor comune, inclusiv
a politicii de coeziune, într-o manieră complementară, bazată pe sprijinul reciproc. Cadrul
Strategic Comun răspunde acestei necesităţi fundamentale de sinergii politice, şi transpune
obiectivele priorităţilor UE pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii în
acţiuni-cheie pentru viitoarele Fonduri Structurale. Dispunând de o serie de pre-conditionalităţi
(un cadru integrat pentru investiţii, un sistem de aplicare verificat, asumarea responsabilităţii la
faţa locului, un parteneriat progresiv şi abordări intersectoriale), fondurile CSC pot contribui la
succesul Strategiei Europa 2020.
Conform analizei anuale a creşterii din 2012, statele membre trebuie să acorde o atenţie specială
stabilirii de priorităţi pentru cheltuielile care favorizează creşterea în domeniile educaţiei,
cercetării, inovării şi energiei, precum şi asigurării eficienţei acestor cheltuieli.
O atenţie deosebită trebuie acordată pentru menţinerea sau consolidarea extinderii şi eficacităţii
serviciilor de ocupare a forţei de muncă şi a politicilor active pe piaţa muncii, cu accent asupra
şomajului în rândul tinerilor, precum şi pentru facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare.
Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziţiile comune
sunt propuse o serie de mecanisme care să încurajeze abordarea integrată în ceea ce priveşte
programarea în vederea coordonării şi obţinerii de sinergii în timpul punerii în aplicare.
Conform regulamentului, sunt prevăzute două mecanisme pentru a facilita dezvoltarea unor
abordări la nivel local şi sub-regional: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii şi investiţiile teritoriale integrate pentru FEDR, FSE şi Fondul de coeziune.
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (bazată pe experienţa iniţiativei
LEADER în cadrul dezvoltării rurale) vizează creşterea eficacităţii şi a eficienţei strategiilor de
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dezvoltare teritorială, delegând procesul de luare a deciziilor şi de punere în aplicare către un
parteneriat local format din actorii din sectorul public şi cel privat, şi din actorii societăţii civile.
Definirea ascendentă a nevoilor de dezvoltare, a obiectivelor şi direcţiilor de acţiune locale
trebuie să ţină cont de priorităţile stabilite în documentele programatice naţionale şi regionale.
Abordarea integrată în ceea ce priveşte punerea în aplicare a fondurilor CSC mai presupune
investiţii teritoriale integrate pentru FEDR, FSE şi FC. O investiţie teritorială integrată (ITI)
este un instrument care prevede acorduri de realizare integrată pentru investiţiile care aparţin
mai multor axe prioritare ale unuia sau mai multor programe operaţionale. Finanţările
provenind din mai multe axe şi programe prioritare pot fi grupate într-o strategie de investiţii
integrată pentru un anumit teritoriu sau domeniu funcţional.
Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoită de Dezvoltare Durabilă, pentru o
Europă extinsă. Documentul este conceput într-o viziune strategică unitară şi coerentă, având
ca obiectiv general îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare
prin crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească resursele în
mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială al economiei în vederea
asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi coeziunii sociale.
Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamentul Strategiei Naţionale a
României în domeniu, completează Strategia de la Lisabona şi se doreşte a fi un catalizator
pentru cei ce elaborează politici publice şi pentru opinia publică, în scopul schimbării
comportamentului în societatea europeană, respectiv în societatea românească şi implicării
active a factorilor decizionali, publici şi privaţi, precum şi a cetăţenilor în elaborarea,
implementarea şi monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile.
Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabileşte obiective concrete pentru trecerea, întrun interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată
înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă
a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.
Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen
scurt, mediu şi lung:

• Orizont 2013: încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în
ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE.

• Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor U00E la principalii indicatori
ai dezvoltării durabile.

• Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al
ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Lupșanu pentru perioada 2016-2020 își propune
dezvoltarea locală pe baze durabile prin:



Iniţierea parteneriatelor inter-instituţionale şi inter-sectoriale;
Pregătirea actorilor locali în planificarea dezvoltării locale pe baza conştientizării
valorilor, a potenţialului local, al tradițiilor locale;

6







Implicarea cetăţenilor şi a educării acestora, în spiritul consultării şi participării la
planificarea resurselor, pentru dezvoltarea comunei, precum şi pregătirea pentru
procesul de monitorizare a implementării;
Integrarea în cadrul demersurilor strategice a aspectelor sociale, economice cu cele de
dezvoltare teritorială;
Asigurarea condiţiilor pentru protejarea patrimoniului natural şi cultural al comunităţii
şi valorificarea durabilă a acestuia în proiecte intersectoriale şi integrate;
Asumarea rolurilor la nivel teritorial şi iniţierea unei noi relaţii urban-rural cu unităţile
administrativ teritoriale din aria de influenţă reciprocă.

Conceptul de dezvoltare durabila conţine în egala măsură, consideraţii asupra prezentului şi
viitorului, asupra priorităţii pe termen lung şi scurt, precum şi asupra analizei în ansamblu şi nu
doar pe părţi.
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2014-2020 (propunerea
privind CFM) stabileşte cadrul bugetar şi principalele orientări ale politicii agricole comune
(PAC). Pe această bază, Comisia prezintă un set de regulamente care stabilesc cadrul legislativ
al PAC pentru perioada 2014- 2020, precum şi o evaluare a impactului unor scenarii alternative
privind evoluţia politicii.
Actualele propuneri de reformă se bazează pe comunicarea privind PAC în perspectiva anului
2020 care a evidenţiat opţiunile de politică generală destinate să răspundă provocărilor viitoare
cu care se vor confrunta agricultura şi zonele rurale şi să îndeplinească obiectivele stabilite
pentru PAC, şi anume:
1) producţia alimentară fiabilă;
2) gestionarea durabilă a resurselor naturale şi politicile climatice;
3) dezvoltarea teritorială echilibrată.
Orientările reformei prezentate în comunicare s-au bucurat până în prezent de un sprijin amplu
atât în cadrul dezbaterilor interinstituţionale, cât şi în cadrul consultărilor cu părţile interesate,
desfăşurate în contextul evaluării impactului.
O temă comună, recurentă pe parcursul întregului proces, s-a dovedit a fi necesitatea de a
promova utilizarea eficientă a resurselor, în vederea unei creşeri inteligente, durabile şi
favorabile incluziunii pentru agricultura şi zonele rurale din UE, în concordanţă cu strategia
Europa 2020, menţinând structura PAC în jurul a doi piloni care utilizează instrumente
complementare pentru atingerea aceloraşi obiective.
Pilonul I acoperă plăţile directe şi măsurile de piaţă, oferind fermierilor din UE un ajutor anual
pentru venitul de bază şi sprijin în caz de perturbări specifice ale pieţei, în timp ce pilonul II
acoperă dezvoltarea rurală, oferind statelor membre un cadru comun pentru elaborarea şi
cofinanţarea unor programe multianuale.
Prin reforme succesive, PAC a accentuat orientarea spre piaţă a agriculturii, asigurându-le
totodată producătorilor un ajutor pentru venit, a ameliorat integrarea cerinţelor de mediu şi a
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consolidat sprijinul pentru dezvoltare rurală ca politică integrată pentru dezvoltarea zonelor
rurale din întreaga UE.
Acest proces de reformă a dat însă naştere unor exigenţe cu privire la o mai bună distribuire a
sprijinului între statele membre şi în interiorul acestora, precum şi la o mai bună orientare a
măsurilor destinate să abordeze provocările legate de mediu şi să combată mai bine volatilitatea
tot mai mare a pieţelor.
În trecut, reformele răspundeau în principal unor provocări endogene, de la crize provocate de
surplusuri enorme la crize legate de siguranţa alimentară, şi s-au dovedit a fi utile pentru UE
atât pe plan intern, cât şi la nivel internaţional, însă majoritatea provocărilor actuale sunt cauzate
de factori exteriori agriculturii, necesitând astfel o reacţie mai complexă la nivel de politici.
Se preconizează că veniturile agricole vor rămâne în continuare sub presiune, întrucât fermierii
se confruntă cu mai multe riscuri, cu încetinirea ritmului de creştere a productivităţii şi cu o
reducere a marjei de profit din cauza creşterii costurilor de producţie; prin urmare, este necesar
să se menţină ajutorul pentru venit şi să se consolideze instrumentele existente în vederea unei
mai bune gestionări a riscurilor şi a unei reacţii mai eficiente la situaţiile de criză.
O agricultură puternică este vitală pentru industria alimentară din UE şi pentru securitatea
alimentară la nivel mondial.
În acelaşi timp, sectorul agricol şi zonele rurale sunt invitate să îşi intensifice eforturile în scopul
atingerii ambiţioaselor obiective legate de schimbările climatice şi de energie, precum şi în
vederea punerii în practică a strategiei în domeniul biodiversităţii, care fac parte din agenda
Europa 2020. Fermierii, care, împreună cu silvicultorii, sunt principalii gestionari ai terenurilor,
vor avea nevoie de sprijin pentru adoptarea şi menţinerea sistemelor şi practicilor agricole care
contribuie în mod deosebit la atingerea obiectivelor legate de mediu şi de schimbările climatice,
deoarece furnizarea acestor bunuri publice nu se reflectă în preţurile pieţei. De asemenea, va fi
esenţial să se valorifice la maximum potenţialul variat al zonelor rurale, contribuind astfel la
creşterea favorabilă incluziunii şi la realizarea coeziunii.
În consecinţă, viitoarea PAC nu se va mai axa doar pe o parte restrânsă, deşi esenţială, a
economiei UE, ci va deveni şi o politică de importanţă strategică pentru securitatea alimentară,
pentru mediu şi pentru echilibrul teritorial. În aceasta constă valoarea adăugată, specifică UE,
a unei politici cu adevărat comune care utilizează în modul cel mai eficient resursele bugetare
limitate cu scopul de a menţine o agricultură sustenabilă pe întregul teritoriu al UE, de a aborda
aspecte transfrontaliere importante, precum schimbările climatice, şi de a consolida
solidaritatea între statele membre, permiţând totodată procesului de implementare să rămână
flexibil pentru a răspunde necesităţilor la nivel local.
În conformitate cu cadrul prevăzut de propunerea privind CFM, PAC trebuie să-şi menţină
structura bazată pe doi piloni, în care bugetul alocat fiecărui pilon va fi menţinut în termini
nominali la nivelul din 2013, iar accentul se va pune în mod clar pe obţinerea de rezultate în
privinţa priorităţilor-cheie ale UE. Plăţile directe trebuie să promoveze o producţie durabilă prin
alocarea a 30 % din pachetul lor bugetar către măsuri obligatorii benefice pentru climă şi mediu.
Nivelurile plăţilor trebuie să devină treptat convergente, iar plăţile către marii beneficiari să
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facă obiectul unei plafonări progresive. Dezvoltarea rurală trebuie inclusă într-un cadru
strategic comun împreună cu alte fonduri cu gestionare partajată ale UE, cu o abordare
consolidată orientată spre rezultate şi sub rezerva îndeplinirii unor condiţii ex-ante mai bune şi
mai clare. În sfârşit, în ceea ce priveşte măsurile de piaţă, finanţarea PAC trebuie consolidată
cu două instrumente din afara CFM:
1) o rezervă de urgenţă pentru a face faţă situaţiilor de criză
Şi
2) extinderea domeniului de aplicare al Fondului european de ajustare la globalizare.
Pe această bază, principalele elemente ale cadrului legislativ al PAC pentru perioada 2014-2020
sunt stabilite în următoarele regulamente:
- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor
norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii
agricole comune („regulamentul privind plăţile directe”);
- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei
organizări comune a pieţelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”);
- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
(„regulamentul privind dezvoltarea rurală”);
- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea,
gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune („regulamentul orizontal”);
- Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea
anumitor ajutoare şi restituiri legate de organizarea comună a pieţelor produselor agricole;
- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 în ceea ce priveşte aplicarea plăţilor directe pentru fermieri
în anul 2013;
- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce priveşte regimul schemei de plată unică şi
sprijinul acordat viticultorilor.
Regulamentul privind dezvoltarea rurală se bazează pe o propunere prezentată de Comisie la 6
octombrie 2011 care stabileşte norme comune pentru toate fondurile care funcţionează într-un
cadru strategic comun. Va urma un regulament privind schema pentru persoanele cele mai
defavorizate, pentru care plata este finanţată în prezent în cadrul unei alte rubrici a CFM.
În plus, pentru a găsi modalitatea optimă de reconciliere a principiul transparenţei cu dreptul
beneficiarilor la protecţia datelor cu caracter personal, sunt în curs de elaborare şi norme noi
privind publicarea informaţiilor referitoare la beneficiari, care ţin seama de obiecţiile exprimate
de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.
FEADR contribuie la strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltării rurale durabile în
întreaga Uniune, venind în completarea celorlalte instrumente ale politicii agricole comune, a
politicii de coeziune şi a politicii comune în domeniul pescuitului. FEADR contribuie la
realizarea în Uniunea unui sector agricol mai echilibrat din punct de vedere teritorial şi ecologic,
mai benefic pentru climă, mai flexibil şi mai inovator.
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Obiective
În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală contribuie la atingerea următoarelor
obiective:
 competitivitatea agriculturii;
 gestionarea durabilă a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice;
 o dezvoltare teritorială echilibrată a zonelor rurale.
Priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală *
Obiectivele dezvoltării rurale, a căror realizare contribuie la strategia Europa 2020 pentru o
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, trebuie atinse prin intermediul
următoarelor şase priorităţi ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală:
1. Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, în silvicultură şi în zonele
rurale, cu accent pe următoarele aspecte: încurajarea inovării şi a creării unei baze de
cunoştinţe în zonele rurale; consolidarea legăturilor dintre agricultură şi silvicultură, pe de o
parte, şi cercetare şi inovare, pe de altă parte; încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a
formării profesionale în sectoarele agricol şi forestier;
2. Creşterea competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură şi creşterea viabilităţii
exploataţiilor, cu accent pe următoarele aspecte: facilitarea restructurării exploataţiilor care
se confruntă cu probleme structurale majore, în special a celor cu un nivel redus de
participare la piaţă; exploataţii orientate spre piaţă din anumite sectoare şi a exploataţiilor
care au nevoie să îşi diversifice activităţile agricole, facilitarea reînnoirii generaţiilor în
sectorul agricol.
3. Promovarea organizării lanţului alimentar şi a gestionării riscurilor în agricultură, cu accent
pe următoarele sectoare: o mai bună integrare a producătorilor primari în lanţul alimentar
prin intermediul schemelor de calitate, al promovării pe pieţele locale şi în cadrul circuitelor
scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători şi al organizaţiilor interprofesionale;
sprijinirea gestionării riscurilor la nivelul exploataţiilor.
4. Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură şi de
silvicultură, cu accent pe următoarele aspecte: refacerea şi conservarea biodiversităţii,
inclusiv în zonele Natura 2000 şi în cadrul activităţilor agricole de mare valoare naturală,
precum şi a stării peisajelor europene; ameliorarea gestionării apelor și solului.
5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
reduse de carbon şi rezistenţă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi
silvic, cu accent pe următoarele aspecte: eficientizarea utilizării apei în agricultură;
eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar; facilitarea furnizării şi a utilizării
surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deşeurilor, a reziduurilor şi a altor
materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei; reducerea emisiilor de oxizi de azot şi
de metan din agricultură; promovarea sechestrării carbonului în agricultură şi silvicultură;
6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele

10

rurale, cu accent pe următoarele aspecte: facilitarea diversificării, a înfiinţării de noi
întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă; încurajarea dezvoltării locale în zonele
rurale; sporirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi
comunicaţiilor (TIC) în zonele rurale.
Toate aceste priorităţi contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de
protecţia mediului şi de atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi de adaptarea la acestea.
Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de
coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi viitorul Fond
european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF) (denumite în continuare „fondurile CSC”)
urmăresc obiective politice complementare, iar gestionarea lor este partajată între statele
membre şi Comisie. Prin urmare, este important să se maximizeze eficacitatea tuturor
instrumentelor structurale în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor şi ţintelor stabilite în
programe şi să se optimizeze sinergia şi eficienţa diferitelor instrumente. Acest lucru se va
obţine prin crearea unui cadru politic, de reglementare şi instituţional solid pentru fonduri, prin
orientarea către rezultate şi prin monitorizarea progreselor către obiectivele şi ţintele stabilite
în programe, precum şi prin armonizarea, cât mai mult posibil, a normelor privind punerea în
aplicare şi a cerinţelor privind controlul.
Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, echilibrată şi durabilă a Uniunii, un cadru strategic
comun transpune obiectivele şi ţintele strategiei Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă
şi favorabilă incluziunii în acţiuni-cheie pentru fondurile CSC.
Propunerea Comisiei privind un cadru financiar multianual prevede o sumă de 376 de miliarde
EUR pentru coeziunea economică, socială şi teritorială în perioada 2014-2020.
1.2. Context național
Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României Orizonturi 2013- 2020-2030
În cadrul Strategiei Naţionale pentru dezvoltare durabilă a României Orizonturi 2013-20202030, pentru orizontul 2020 este stabilit ca obiectiv strategic atingerea nivelului mediu actual
(cu referinţă la cifrele anului 2006) al UE-27 potrivit indicatorilor de baza ai dezvoltării
durabile.
Provocările şi obiectivele stabilite urmăresc structura Strategiei de Dezvoltare Durabilă a
Uniunii Europene (SDD UE).
Pornind de la o serie de provocări înscrise în SDD UE, au fost stabilite următoarele obiective
generale pentru România:
• Schimbările climatice şi energia curate - în SDD UE este prevăzut ca obiectiv
prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi a
efectelor negative ale acestora asupra societăţii şi mediului.
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Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul corespondent din SDD RO îl reprezintă asigurarea
funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional, atingerea
nivelului mediul actual al UE în privinţa intensităţii şi eficienţei energetice; îndeplinirea
obligaţiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice şi energie
din surse regenerabile” şi la nivel internaţional în urma adoptării unui nou acord global în
domeniu; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi
respectarea principiilor dezvoltării durabile.

• Transport durabil
Obiectivul general stabilit în SDD UE este: asigurarea că sistemele de transport satisfac nevoile
economice, sociale şi de mediu ale societăţii, reducând, în acelaşi timp, la minimum impactul
lor nedorit asupra economiei, societăţii şi mediului.
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul corespondent din SDD RO îl reprezintă atingerea
nivelului mediu actual al UE în privinţa eficienţei economice, sociale şi de mediu a
transporturilor şi realizarea unor progrese substanţiale în dezvoltarea infrastructurii de
transport.
• Producţie şi consum durabile
Obiectivul general stabilit în SDD UE este: promovarea unor practici de consum şi producţie
sustenabile.
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul corespondent din SDD RO îl reprezintă decuplarea
creşterii economice de degradarea mediului prin inversarea raportului dintre consumul de
resurse şi crearea de valoare adăugată şi apropierea de indicii medii de performantă ai UE
privind sustenabilitatea consumului şi producţiei. 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%.

• Conservarea și gestionarea resurselor naturale
Obiectivul general stabilit în SDD UE este: îmbunătățirea gestionării resurselor naturale și
evitarea exploatării lor excesive, recunoașterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme.
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul național îl constituie atingerea nivelului mediu actual
al țărilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabila a resurselor naturale.

• Sănătatea publică
Obiectivul general stabilit în SDD UE este: promovarea unor servicii medicale de calitate în
condiții de egalitate și îmbunătățirea protecției împotriva amenințărilor la adresa sănătății.
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul național este atingerea unor parametrii 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 în toate
politicile publice ale României.

• Incluziunea socială, demografia și migraţia
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Obiectivul general stabilit în SDD UE este: crearea unei societăţi bazate pe incluziunea socială,
prin luarea în considerare a solidarităţii între generaţii şi în interiorul lor şi asigurarea creşterii
calităţii vieţii cetăţenilor ca o condiţie a bunăstării individuale durabile.
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional este promovarea consecventă, în noul cadru
legislativ şi instituţional, a normelor şi standardelor UE cu privire la incluziunea socială,
egalitatea de șanse și sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape,
a Strategiei Naţionale pe termen lung privind populaţia şi fenomenele migratorii.

• Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile
Obiectivul general stabilit în SDD UE este: promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel
global şi asigurarea punerii de acord a politicilor interne şi externe ale Uniunii Europene cu
principiile dezvoltării durabile şi angajamentele sale în această privinţă.
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional este conturarea domeniilor specifice de
aplicare a expertizei şi resurselor disponibile în România în slujba asistentei pentru dezvoltare,
şi alocarea în acest scop a circa 0,50% din venitul national brut.
Temele inter şi trans-sectoriale sunt prezentate în continuare:

• Educaţie şi formare profesională
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional este atingerea nivelului mediu de
performanţă al UE din domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în
mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt propuse de Strategia 2020
 Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea
Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul naţional este încadrarea cercetării româneşti în fluxul
principal al evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice din UE; generalizarea activităţilor inovative;
apariţia unor centre de excelență cu impact internațional.
În cadrul strategiei sunt prezentate problemele şi preocupările specifice situaţiei din România,
respectiv:
• Creşterea sustenabilă - transformările structurale şi echilibrele macroeconomice:
- Asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a consumurilor energetice şi materiale bazate pe
evaluarea realistă a capacităţii de suport a capitalului natural;
- Modernizarea treptată a macrostructurii economiei pentru a corespunde cerinţelor sociale şi
de mediu;
- Creşterea productivităţii muncii şi îmbunătăţirea ratei de ocupare;
- Îmbunătăţirea managementului micro şi macro-economic;
- Politica de investiţii şi diversificarea surselor de finanţare;
- Menţinerea echilibrelor macro-economice.
- Dezvoltarea regională şi acţiunea locală: problematica specifică a dezvoltării rurale:
dezvoltarea regională; dezvoltarea rurală, agricultura, silvicultura şi pescuitul;
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- Amenajarea teritoriului şi planificarea spaţială, cadastrul României.
1.2.2 Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 (CSDTR 2030)
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 este un document strategic privind
dezvoltarea teritorială durabilă şi integrată pe termen mediu şi lung a României. Conceptul
asigură un cadru de fundamentare a dezvoltării teritoriale a României, în concordanţă cu
evoluţiile din spaţiul european şi internaţional, bazându-se pe practicile curente în domeniul
planificării teritoriale. CSDTR stabileşte liniile directoare de dezvoltare teritorială a României
la scară regională, inter-regională, naţională, prin integrarea relaţiilor relevante la nivel
transfrontalier şi transnaţional, corelând conceptele de coeziune şi competitivitate la nivelul
teritoriului.
Cele 5 obiective majore stabilite la nivelul UE, transpuse în obiective naţionale se prezintă
astfel:
 Ocuparea forţei de muncă: rată de ocupare a forţei de muncă de 70 % în rândul
populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani;
 Cercetare şi dezvoltare: alocarea a 2% din PIB-ul României pentru cercetare şi
dezvoltare
 Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei: reducerea cu 19% a emisiilor de
gaze cu efect de seră faţă de nivelurile înregistrate în 1990; creşterea ponderii surselor
de energie regenerabile până la 24%; creşterea cu 10% a eficienţei energetice
 Educaţie: reducerea sub 11,3% a ratei de părăsire timpurie a şcolii; creşterea la peste
26,7% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 3034 de ani
 Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale: reducerea cu cel puţin 580.000 a
numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii
sociale.
Guvernul României a aprobat în data de 13 iunie 2012 Memorandumul pentru aprobarea
acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în
perioada 2014-2020, document-cadru ce cuprinde un set de orientări metodologice necesare
pentru stabilirea liniilor directoare în procesul de programare a fondurilor europene
nerambursabile în perioada 2014-2020.
Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat 2014-2020, documentul care prezintă
modul în care vor fi folosite fondurile europene structurale şi de investiţii în viitoarea perioadă
de programare: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de Coeziune (FC),
Fondul Social European (FSE), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM). Se propune un număr de 6
programe operaţionale, respectiv: POS Infrastructură Mare, POS Competitivitate, PO Regional,
PO Asistenţă Tehnică, POS Capital Uman, PO Capacitate Administrativă. Vor exista, de
asemenea, programe dedicate agriculturii, dezvoltării rurale, pescuitului şi acvaculturii,
programe de cooperare teritorială.
În perioada de programare 2014 - 2020, Romania beneficiază de fonduri europene în valoare

14

de aproximativ 43 miliarde de euro, din care peste 22 miliarde de euro sunt alocate pentru
politica de coeziune.
La nivelul programelor operaţionale, alocările financiare sunt următoarele:
Tabel 1- Lista programelor de finanţare
Alocarea financiară pentru
perioada 2014-2020

PROGRAMUL
Programul Operaţional Infrastructură Mare

9,41 mld. euro

Programul Operaţional Regional
Programul Operaţional Capital Uman
Programul Operaţional Competitivitate
Programul Operaţional Capacitate Administrativă
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
Plăţi directe în agricultură
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală
Programul Operaţional Pescuit
Facilitatea “Connecting Europe”
Programele de cooperare teritorială

6,7 mld. euro
4,22 mld. euro
1,33 mld. euro
0,55 mld. euro
0,21 mld. euro
10 mld. euro
8 mld. euro
0,17 mld. euro
1,23 mld. euro
0,45 mld. euro

1.3 Contextul regional

La nivel regional, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a definitivat procesul
de elaborare a Planului de Dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 20142020. Planul de Dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia reprezintă principalul document de
planificare şi programare elaborat la nivel regional şi asumat de către factorii de decizie din
Regiunea Sud Muntenia.
Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 - 2020 propune
o nouă abordare în elaborarea de politici regionale şi anume, trecerea la noua generaţie de
politici integrate de dezvoltare, cu o puternică componentă de teritorialitate. Astfel, pe lângă
reformularea obiectivelor şi instrumentelor, noua politică vizează şi o mai bună corelare cu
documentele strategice europene şi naţionale, precum şi cu acţiunile vizate de politicile
naţionale sectoriale de dezvoltare.
Totodată, acest document strategic îşi propune să continue şi să actualizeze direcţiile de
dezvoltare formulate atât de documentele strategice de la nivel naţional (Planul Naţional de
Dezvoltare 2007 - 2013 şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă), cât şi de cele de la nivel
regional (Planul de Dezvoltare Regională 2007 - 2013, Strategia Regională de Inovare 2008 2013, Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială 2009
- 2011, Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 2009 - 2013). De altfel, asigurarea
continuităţii viziunii strategice în domeniul dezvoltării regionale reprezintă una din
recomandările majore ale Comisiei Europene, care a subliniat constant în dialogul instituţional
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cu România, importanţa existenţei şi continuităţii viziunii strategice în domeniul dezvoltării
regionale pe termen lung (20 de ani), precum şi necesitatea utilizării experienţei acumulate în
perioada 2007 - 2013.
Ca şi element de noutate, faţă de Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia
pentru perioada 2007 - 2013, noul plan propune trei noi domenii prioritare şi anume dezvoltarea
urbană durabilă, protecţia mediului și eficienţa energetică şi susţinerea sănătăţii și a
incluziunii sociale, domenii ce au fost propuse atât în urma concluziilor analizei socioeconomice a regiunii, dar şi în concordanţă cu propunerile noilor Regulamente europene (în
special în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană) şi Recomandarea Consiliului Uniunii Europene
privind Programul Naţional de Reformă al României pentru 2013 (în mod special prevederile
referitoare la sistemul sanitar şi de asistenţă socială, precum şi la îmbunătăţirea eficienţei
energetice).
Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socio-demografică a Regiunii Sud Muntenia, Analiza
SWOT a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de
realizare, Estimarea necesarului de finanţare, Sistemul de implementare şi monitorizare,
precum şi o Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanţate în
perioada 2014-2020.
În cadrul Planului de Dezvoltare Regională pentru perioada de programare 2014-2020 s-au
identificat priorităţile de dezvoltare şi s-au stabilit obiectivele specifice şi domeniile prioritare
de intervenţie. Prin cele şase axe prioritare identificate strategia se fundamentează pe o analiză
a nevoilor reale din Regiunea Sud Muntenia.
Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este formată din şapte judeţe (Argeş,
Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 de oraşe şi
519 comune cu 2019 sate. În ceea ce priveşte suprafaţa regiunii, se poate observa că cele mai
mari ponderi sunt deţinute de judeţele Argeş (19,8%), Teleorman (16,8%) şi Călăraşi (14,8%),
iar cea mai mică de judeţul Giurgiu (10,2%)
Tabel 2 – Organizarea admninstrativ teritorială a regiunii Sud Muntenia, la 31 decembrie 2011

Sud Muntenia
Argeș
Călăraşi
Dâmbovița
Giurgiu
Ialomița
Prahova
Teleorman

Suprafața
totală în
-km2
34453
6826
5088
4054
3526
4453
4716
5790

Ponderea
în
regiune%
19,8
14,8
11,8
10,2
12,9
13,7
16,8

Număr
municipii

Număr
orașe

Număr
comune

Număr
sate

16
3
2
2
1
3
2
3

32
4
3
5
2
4
12
2

519
95
50
82
51
59
90
92

2019
576
160
353
167
127
405
231

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Călăraşi
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La nivelul Uniunii Europene, în cadrul politicii de coeziune, s-a constituit Programul de
Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, scopul acestui program fiind de a întări
cooperarea în zona de graniţă a celor două ţări vecine prin activităţi comune ce conduc la
interconectarea teritoriilor şi promovarea unei dezvoltări socio-economice coerente, corelate şi
durabile a regiunii de graniţă.
1.4. Contextul judeţean
Dezvoltarea durabilă a economiei locale şi societăţii prin valorificărea şi conservarea resurselor
naturale, reducerea disparităţilor (între mediul urban şi rural), crearea unui mediu atractiv
investitorilor şi turismului, susţinut de o infrastructură modernă, pregătirea resurselor umane şi
favorizarea incluziunii sociale.
Strategia elaborată şi adoptată la nivel judeţean va reprezenta un garant al deciziilor importante
cele mai adecvate şi al programării şi coordonării acestora.
Strategia judeţului Călăraşi urmăreşte:
>
Crearea cadrului necesar dezvoltării durabile a judeţului în concordanţă cu scopurile
strategice pe termen lung ale Planului Naţional de Dezvoltare şi ale Planului de Dezvoltare
Regional;
>
Furnizarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de dezvoltare a judeţului;
>
Furnizarea unui cadru investiţional realist şi pragmatic;
>
Stabilirea cadrului necesar dezvoltării de planuri locale la nivelul judeţului;
>
Protejarea identităţii judeţului
Sursa: Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020
Obiectiv general
Creşterea competitivităţii economiei şi a atractivităţii judeţului Călăraşi, reducerea disparităţilor
existente între mediul urban şi rural, în scopul creării unui climat favorabil pentru locuitori,
întreprinzători şi turişti.
Strategia propune o serie de Obiective delimitate în timp:
1. Dezvoltarea unor terminale multimodale eficiente în porturile de pe Dunăre, pentru a
conecta căile navigabile interioare cu cele de transport rutier şi feroviar, până în 2020;
2. Punerea în aplicare a planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii pe întregul curs al
Dunării - până în 2015 şi reducerea semnificativă a riscului de inundaţii până în anul 2021;
3. Reducerea nutrienţilor pentru a readuce ecosistemele din Marea Neagră la nivelurile din
1960, până în anul 2020;
4. Garantarea accesului la internet în bandă largă de mare viteză pentru toţi cetăţenii UE din
regiune până în 2020;
5. Investirea a 3% din PIB în cercetare şi dezvoltare până în 2020.
Sursa: Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020
Au fost stabilite unsprezece Domenii Prioritare de acţiune, astfel:
1. îmbunătăţirea mobilităţii şi a intermodalităţii:
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a) Căi navigabile interioare,
b) Căi feroviare, rutiere şi aeriene.
2. Incurajarea energiilor durabile
3. Promovarea culturii şi turismului, a contactelor directe intre oameni
4. Restaurarea şi intreţinerea calităţii apelor
5. Gestionarea riscurilor de mediu
6. Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor
7. Dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere (cercetare, educaţie şi TIC)
8. Sprijinirea competitivităţii intreprinderilor
9. Investirea in oameni şi in competenţe
10. Ameliorarea capacităţii şi a cooperării instituţionale
11. Cooperarea in domeniul securităţii şi al combaterii crimei organizate
Sursa: Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru
perioada 2014-2020
La iniţiativa Consiliului Judeţean Călăraşi au fost elaborate primele documente de programare
pentru accesarea fondurilor comunitare în perioada 2014-2020. Analiza socio-economică a
judeţului Călăraşi şi Analiza SWOT a judeţului Călăraşi, sunt rezultatul unui proces
partenerial, în care specialişti din diverse domenii de activitate - protecţie socială, mediu,
învăţământ, sănătate, cercetare, urbanism, etc. - au inventariat situaţia socio-economică,
disparităţile existente la nivel judeţean şi obiectivele dezvoltării regionale, cu scopul de a
elabora un instrument de lucru care să faciliteze luarea unor decizii necesare dezvoltării
armonioase şi echilibrate a judeţului.
Prin această strategie se urmăreşte luarea unor măsuri care să permită continuarea măsurilor
adoptate pentru perioada 2007-2013 şi a acţiunilor ce contribuie la dezvoltarea economică a
judeţului şi îmbunătăţirea infrastructurii în zonele cu întârzieri în dezvoltare, fără a neglija
incluziunea socială ori protecţia mediului.
Judeţul Călăraşi, într-o abordare concisă, se distinge prin următoarele avantaje:
1. Infrastructură:
 Existenţa pe teritoriul judeţului a axelor prioritare TEN-T 22 (feroviar CurticiConstanţa, TEN-T 18(Fluviul Dunărea), TEN-T 7 (rutier Nădlac-Constanţa)
 Densitate bună a reţelelor de transport în raport cu gradul de acces a tuturor localităţilor
judeţului la acestea;
 Existenţa punctului de trecere a frontierei Călăraşi – Silistra;
 Reţele de drumuri naţionale şi europene modernizate;
 Apropierea de cel mai mare aeroport din ţară, Henri Coandă, aflat la 60 km faţă de
principalele oraşe ale judeţului (Lehliu-Gară şi Olteniţa) şi 120 km de reşedinţa de judeţ
Municipiul Călăraşi;
 Apropierea de Constanţa - unul dintre cele mai importante porturi maritime ale Europei
şi astfel accesul naval, rutier şi feroviar facil către acesta;
 Nivel ridicat de acoperire al reţelelor de comunicaţii fixe şi mobile;
 Existenţa unui operator regional pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare cu
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arie de acoperire a întregului judeţ;
Reţele de alimentare cu apă înfiinţate sau în stadiu de înfiinţare în majoritatea
comunelor;
Acces la reţeaua de gaze naturale a operatorilor industriali din judeţ.

2. Mediul, biodiversitatea şi riscurile:
 Nivel scăzut al emisiilor de noxe;
 Existenţa unor puncte de monitorizare a nivelului de poluare a aerului;
 Resurse de apă potabilă şi pentru industrie şi agricultură suficiente;
 Protejarea mediului prin dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de management al
apei, apelor uzate şi deşeurilor dezvoltate la nivel judeţean;
 Proiect pilot pentru analiza poluării cu nitraţi;
 Definirea liniilor strategice la toate nivelele administrative privind gestionarea
deşeurilor;
 Existenţa documentelor strategice pentru dezvoltare ecologică.
3. Educaţie, resurse de muncă, cercetare şi inovare
 Structura populaţiei pe sexe echilibrată
 Infrastructura relativ bună în învăţământul preuniversitar
 Pondere ridicată a forţei de muncă tânără
 Creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă în domeniul serviciilor
 Forţă de muncă calificată, adaptabilă, creativă şi relativ ieftină
 Disponibilitatea forţei de muncă existente la acţiuni de instruire şi reconversie
profesională
 Resurse de educare, formare şi instruire bune
 Existenţa Centrului regional de formare pentru persoane adulte şi a Centrului regional
de formare continuă pentru administraţia publică locală „FORDOC” Călăraşi
4. Sănătate şi asistenţă socială
 Creşterea unităţilor medicale din mediul privat
 Structurile de asistenţă socială acoperă toate activităţile specifice.
5. Competitivitate economică










Poziţie geografică favorabilă ce oferă posibilităţi de dezvoltare, în special în turism şi
transporturi fluviale
Condiţii naturale propice dezvoltării agriculturii
Potenţial agricol legumicol, cerealier şi zootehnic ridicat
Fertilitate ridicată a solului
Proprietatea sectorului privat asupra majorităţii terenurilor agricole
Tendinţa de creştere a sectorului de servicii şi a celui privat
Existenţa unor firme private reprezentative cu capital străin sau mixt
Existenţa bazei de cercetare în domeniul agriculturii şi pomiculturii
Potenţial natural, cultural şi istoric pentru dezvoltarea turismului
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Forţă de muncă calificată în sectoare industriale tradiţionale (confecţii, textile,
siderurgie, materiale construcţii)

6. Dezvoltarea rurală şi agricultura










Potenţial agricol dezvoltat (vegetal, piscicol şi zootehnic)
Capacitate de dezvoltare a serviciilor de utilităţi publice prin parteneriat cu operatorul
regional pentru alimentare cu apă şi canalizare, sau prin finanţări din diverse surse
Condiţii naturale favorabile diverselor culturi
Forţă de muncă cu tradiţie în agricultură
Existenţa Grupurilor de Acţiune Locală
Tradiţie în cercetare agricolă, prin Institutul de cercetare Fundulea
Nivel ridicat al producţiei agricole
Grad ridicat de electrificare a gospodăriilor
Bună accesabilitate la reţelele de comunicaţii şi internet
Sursa: Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020

Prezentarea generală a regiunii Sud Muntenia și încadrarea localităţii Lupșanu în cadrul
regiunii
România este situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de
Peninsula Balcanică şi la ţărmul nord-vestic al Mării Negre.
Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională, România a fost
împărţită în 8 regiuni de dezvoltare, prin asocierea voluntară a judeţelor corespunzătoare. Spre
deosebire de comune, oraşe, municipii şi judeţe, regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi
administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică.
Figura 1. Harta regiunilor din România
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Regiunea Sud Muntenia este situată în partea de Sud-Est a României, învecinându-se la Nord
cu Regiunea Centru, la Est cu Regiunea Sud-Est, la Sud cu Bulgaria, limita fiind dată de graniţa
naturală - fluviul Dunărea, iar la Vest cu Regiunea Sud-Vest. Prezenţa în Sudul regiunii a
fluviului Dunărea îi conferă acesteia posibilitatea de a avea comunicaţii cu cele opt ţări riverane,
iar prin intermediul canalului Dunăre - Marea Neagră de a avea ieşire la Marea Neagră şi acces
la Portul Constanţa - principala poartă maritimă a ţării.
Existenţa în centrul regiunii, dar nefăcând parte din aceasta, a capitalei ţării, Bucureşti, parte
componentă a Regiunii Bucureşti-Ilfov, constituie, prin infrastructura socială şi instituţională,
un real avantaj.
Nefiind o structură administrativă, Regiunea Sud Muntenia este formată din: şapte judeţe
(Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 de
oraşe şi 519 de comune cu 2.019 de sate.
Regiunea cuprinde trei forme majore de relief: munte 9,5 %, deal 19,8%, câmpie şi luncă
70,7%. Dacă pentru cele patru judeţe din Sud (Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman), forma
caracteristică de relief este câmpia, celelalte trei judeţe din Nord (Argeş, Dâmboviţa şi Prahova)
cuprind atât câmpia, cât şi dealurile şi munţii, în această zonă găsindu-se cele mai mari altitudini
muntoase ale ţării: vârfurile Moldoveanu (2.544 m) şi Negoiu (2.535 m) din Masivul Făgăraş
şi vârful Omu (2.505 m) din Masivul Bucegi.
Reţeaua hidrografică bogată a regiunii este dominată de fluviul Dunărea în care se varsă
principalele râuri ale regiunii (Olt, Argeş, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Prahova), fiind completată de
o serie de lacuri naturale şi antropice cu folosinţă complexă.
Varietatea formelor de relief şi complexitatea geologică a acestora fac ca resursele naturale ale
regiunii să fie diversificate. Zona montană şi de deal concentrează resurse naturale ale
subsolului (petrol, gaze naturale, cărbune, minereuri radioactive şi metalifere, sare, marne
calcaroase, sulf, acumulări de gips şi izvoare minerale) importante pentru industria energetică,
chimică şi a materialelor de construcţii.
Alături de resursele subsolului, de o importanţă deosebită şi cu influenţe directe în dezvoltarea
anumitor sectoare economice se află resursele solului. Astfel, suprafaţa agricolă concentrată
preponderent în judeţele din sud deţine 71,1% din suprafaţa totală a regiunii din care 80,2%
reprezintă teren arabil. Regiunea dispune de resurse bogate şi importante de apă (3,4% din
suprafaţa regiunii), care, prin utilizarea în diferite domenii, au un rol deosebit în dezvoltarea
economică a acesteia.
Flora şi fauna de o mare diversitate constituie o altă bogăţie naturală a regiunii. Terenurile
ocupate cu păduri şi vegetaţie forestieră deţin 19,3% din suprafaţa regiunii, reprezentând o sursă
importantă de masă lemnoasă şi un mediu propice pentru fauna de interes cinegetic.
Populaţia şi forţa de muncă:
- 3,258 milioane de persoane sunt locuitori ai regiunii Sud Muntenia, reprezentând 15,5 % din

21

populaţia ţării din care 41,6% trăieşte în mediul urban, iar 58,4% în mediul rural.
Infrastructura de transport este reprezentată de 1,671 km de cale ferată şi 11,104 km de drumuri
publice.Transportul naval este asigurat de fluviul Dunărea, principala cale de navigaţie
transeuropeană pe care, în cadrul regiunii, sunt situate patru porturi importante.
Legătura cu Bulgaria se face prin intermediul a trei puncte de trecere a frontierei, cel mai
important fiind cel de la Giurgiu - Russe, datorită podului rutier-feroviar existent, prin acest
punct realizându-se una din legăturile principale ale Vestului Europei cu Orientul Apropiat.
Sectoare economice cu tradiţie în regiunea Sud Muntenia:
 Producţia de utilaj petrolier şi chimic
 Poducţia de produse petro-chimice
 Producţia de automobile Dacia
 Producţia agricolă vegetală
 Turism montan si balnear
Avantaje comparative ale regiunii:






Grad de acoperire ridicat cu reţele de telecomunicaţii.
Acces la principală poartă aeriană a ţării- aeroportul Henry Coandă Bucureşti.
Existenţa unor segmente ale coridoarelor europene de transport IV şi IX, precum şi
existenţa segmentului de autostradă A1 (Bucureşti - Piteşti) şi A2 (Bucureşti - Drajna),
reţele de drumuri naţionale şi europene modernizate.
Existenţa terenurilor adecvate agriculturii ecologice.

Cultură şi tradiţie:
Cunoscută în trecut drept Valahia sau Ţara Românească, Muntenia are o istorie bogată şi
fascinantă. În Nord, poalele Munţilor Făgăraş oferă, la Arefu, un fundal dramatic pentru castelul
lui Vlad Ţepeş, domnitor român cunoscut în străinătate, mai ales datorită asocierii cu personajul
Dracula al lui Bram Stoker, în vreme ce în Sud un număr impresionant de situri arheologice au
început să atragă din ce în ce mai mulţi arheologi şi turişti.
Celebra legendă a Meşterului Manole inspirată de construcţia Mânăstării Curţii de Argeş,
alături de Turnul Chindiei, parte a curţii domneşti din vechea cetate a Târgoviştei şi
numeroasele festivaluri şi sărbători tradiţionale săteşti aduc permanent în actualitate tradiţiile
locului.
Sursa: http://www.adrmuntenia.ro/
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Capitolul II
ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ LA NIVEL LOCAL
2.1 Așezare geografica și accesibilitate
Comuna Lupșanu cu o suprafață de 9509 hectare – este așezată în zonă de șes a Câmpiei
Bărăganului, în partea centrală a judeţului Călărași la o distanță de 42 km față de municipiul
Călărași. Comuna Lupșanu are în componența sa 5 sate – Lupșanu care este reședința de
comună, Nucet, Radu Vodă, Plevna și Valea Rusului. Localitățile au vetrele alăturate, toate
fiind dispuse de-a lungul drumului național DN3 B.Se învecinează cu următoarele comune:
Nord- Lehliu Gară și Dor Mărunt
Est- Vlad Tepes
Sud- Ulmu
Vest- Frasinet
Ca încadrare în reţeaua de localităţi rurale a judeţului Călăraşi, comuna Lupșanu se află la 42 de km
de municipiul Călăraşi şi la 76 km de municipiul Bucureşti.
Figura nr. 2 Harta județului Călărași – amplasarea comunei

Populaţia este de 3338 locuitori în urma recensământului din 2011 și 3197 la 1 ianuarie 2016.

Teritoriul comunei este traversat de DN3 pe care sunt situate de la est la vest satele Plevna,
Radu Vodă, Lupșanu și Nucetu (5 km distanţă acces la DN 3 cu Autostrada Soarelui). Cea mai
apropiată stație CF este Lehliu Gară situată la 8 km.
Activitatea de baza este agricultura și cuprinde marea majoritatea a populaţiei ocupate, alături
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de piscicultură și zootehnie. Ca element de potenţial turistic poate fi menţionat pescuitul sportiv
și de agrement.
Cele cinci localități din componenta comunei și obiectivele principale existente au fost
amplasate și s-au dezvoltat de-a lungul drumului DN3 care este principala cale de acces care
oferă posibilitatea deplasării în condiţii optime in teritoriu.
Traseele existente (drumuri comunale și de acces) sunt bine trasate dar este necesara amenajarea
adecvată a acestora, deoarece majoritatea sunt drumuri de pământ care în perioada ploioasă
devin aproape impracticabile.

2.2.

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.2.1. Caracteristicile reliefului
Relieful
Ca urmare a poziţiei sale geografice comuna Lupșanu se situează într-o zonă de relief neted,
uşor vălurit. Teritoriul se încadrează în marea unitate Câmpia Română, iar ca subunitate la
limita dintre Câmpia Mostiștei de est și Câmpia Bărăganului de Sud. Altitudinea maxima,
movila Pietroiu, este de 60,2 m și se află localizată în interfluviul dintre văile Cucuveanu în
vest și Baba Ana în est. Altitudinea minima este de 25 m și se înregistrează în lungul văii
Cucuveanul.
Adâncimea de înghet este de 0,7-0,8 m conform STAS 6054/77.
2.2.2. Reţeaua hidrografică
Din punct de vedere hidrografic
regiunea
aparţine
bazinului
hidrografic al Dunării. Valea
Baba Ana ce drenează teritoriul
satului Plevna colectează ape
aduse de văile secundare, afluente
pe stânga dintre care mai
importante simt: Valea Taslacului
cu o lungime de circa 3 km, Valea
Rusului cu o lungime de circa 4
km.
Valea Cucuveanu ce udă teritoriul satelor Lupșanu și Nucetu confluează cu pârâul Vânăta ce se
varsă apoi în lacul Mostistea.
Teritoriul este străbătut de la Nord la est de canalul principal de aducțiune care transportă apa
de irigaţie preluată de stația de pompare aflată pe malul lacului Mostiștea.
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În partea nordica a teritoriului, pe suprafeţe plane, nivelul freatic este întalnit la 3-4 m. Pe
măsură ce înaităm spre partea sudică, nivelul freatic coboară la o adâncime de 9-10 m. Pe
formele de cumpene în locuri apropiate văilor principale, nivelul freatic coboară la adâncimea
de 15-16 m. În perimetrul suprafeţelor depresionare apa freatică este întâlnită la aproximativ 23m.
2.2.3. Condiţii climatice
Teritoriul comunei aparține în totalitate sectorului cu climă continentală, specific Câmpiei
Române. Regimul climatic general este omogen în tot cuprinsul teritoriului ca urmare a
uniformității reliefului de câmpie. El se caracterizează prin veri foarte calde cu precipitații nu
prea bogate, ce cad mai ales sub forma de averse și prin ierni relativ reci, marcate uneori de
viscole puternice, dar și de frecvente perioade de încalzire, care provoacă discontinuități în
distribuția temporară și teritorială a stratului de zăpadă
Clima din zonă este caracterizată printr-un regim termic apropiat de 11 grade Celsius.
Principalele caracteristici climatice au următoarele valori:
• temperatura medie anuală a aerului +10,9° C
• temperatura medie în luna ianuarie +3° C
• temperatura medie în luna iulie +23° C
• regimul de precipitaţii cu medii anule peste 500 mm.
Viteza medie a vântului este de 3,6 m/sec, înregistrandu-se diferențieri pe anotimpuri.
Frecvențele medii anuale înregistrate indică predominarea vântului de Vest (16,4%) și Sud Vest (12,4%), și cele din Nord (14,8%) și Nord - Est (13,3%) producând iarna spulberarea
zăpezii și vara pierderea apei din sol. Frecvența medie anuală a calmului atmosferic este de
12,9%.
Dintre vânturile ce se resimt pe teritoriul comunei Lupșanu, pot fi amintite:





Crivățul - un vânt foarte puternic, rece și uscat, care se dezvoltă la periferia anticiclonului
siberian, având direcția NE - SV. Bate iarna, determină geruri mari, înghețuri intense, polei,
iar uneori viscole puternice, însoțite de viteze mari ale vântului provocând spulberarea,
troienirea zăpezii, înghetul solului și degradarea culturilor, eroziunea solului, înzăpezirea
arterelor de circulație, etc.
Austrul - vânt uscat, prezent aproape în toate anotimpurile. Iarna produce ger, vara seceta;
primăvara usucă rapid câmpul umed.
Băltărețul - vânt umed, bate în special toamna și primăvara, din SE spre NV, sau din Est
spre Vest, însoțit de nori negri și groși, care produc o ploaie măruntă și caldă, de scurtă
durată. Uneori bate și iarna aducând ploi, iar vara, răcoare.

Dintre fenomenele atmosferice deosebite pot fi amintite în perioada de iarnă poleiul, chiciura,
înghețul și depunerile de gheață; pentru toamnă și primăvară - bruma, ceața; vara evapotranspirația > 700mm, roua este foarte abundentă, ploi torențiale, grindină.
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2.2.4. Caracteristicile geotehnice
Din punct de vedere geostructural, relieful judeţului Călărași, judeţ din care face parte și
comuna Lupșanu se suprapune platformei Valahe, socotită drept partea coborâta a platformei
Moesice. Aceasta este reprezentată de un soclu cristalin, penepletizat, care suporta o cuvertura
sedimentara mai veche (paleomezozoica) și neogena.
Soclul și sedimentul vechi coboară spre nord, în timp ce umplutura neogenă își schimbă
înclinarea tot mai mult, tinzând să încline uşor către sud.
Alcătuirea geologică a Câmpiei Române unde este aşezată și comuna Lupșanu are mare
importanță în explicarea trăsăturilor actuale ale reliefului.Fiind aşezat în central Bărăganului de
Sud, relieful este neted, presărat din loc în loc cu depresiuni circulare sau ovale, fiind
considerată cea mai importantă unitate morfologică a Câmpiei Române.
Solurile, sunt soluri zonale de stepă și au ca roci parentale loessul sau depozitele loessoide.
Loessul este considerat ca material parental optim de formare a solurilor. El s-a sedimentat în
pleistocenul superior, fiind cel mai intins depozit de cuvertura.
In zona câmpului se întâlnesc cernoziomuri ciocolatii cu petice de cernoziomuri castanii. In
crovuri se întalnesc petice de cernoziomuri levigate de depresiune.
Aceste soluri sunt caracteristice ținutului cu climat stepic unde precipitațiile sunt în jur de 500
mm și vegetația este alcătuită din ierburi. Sunt bogate în humus, care atinge grosimi ce variază
de la 60-80 cm. Fiind afânate, se lucrează ușor, primesc și înmagazinează cantități de aer și apă
suficientă pentru dezvoltarea plantelor.
Fiind formate pe loess cu o structură glomerulară și o textură lutoasă și lutoasă-nisipoasă, sunt
poroase, fapt ce determină un drenaj perfect. Când ploile sunt abundente, apa care se află în
exces se infiltrează ușor și în celelalte straturi, iar când este insuficientă, se ridică spre suprafață
prin circulația ascendentă la nivelul rădăcinilor.
Sunt perioade, uneori destul de lungi când datorită căldurilor și vânturilor, rezerva de apă din
sol să se epuizeze astfel ca plantele să sufere de seceta. Condițiile favorabile de sol și relief
explică predominantul caracter cerealier al regiunii.
2.2.5 Flora și fauna
Flora și fauna sunt caracteristice zonelor de stepă și silvostepă cu o abundență de specii.
Vegetaţia este comună cu cea a bălţilor mai puţin adânci, unde din cauza umezelii, vegetaţia
este bogată în specii care cresc repede, fie în apă: lintiţa, mătasea broaştei, brădişul sau acele
plante ierboase care au o mai mare răspândire: papura, stuful (trestia), rogozul, pipirigul,
moleaţa şi care cuprind întreaga albie a acestor bălți-mlaştină. Dintre plantele spontane
menţionăm „rodul pământului” - plantă erbacee veninoasă cu frunze mari, late şi lucioase după
a cărei dezvoltare florală poporul apreciază recolta anului.
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Lumea animală cea mai caracteristică care populează aceste domenii o formează mamiferele,
iar dintre acestea cele mai importante sunt rozătoarele. La acestea se mai adaugă păsările,
reptilele şi insectele. Dintre rozătoare amintim: popândăul (citellus citellus), şoareci şi şobolani
(şoarecele de câmp, şoarecele de pădure, şoarecele de stepă, şobolanul de câmp, şoarecele de
casă, şoarecele de grădină). În afară de acestea, se mai întâlneşte iepurele de câmp (lepus
europaeus), care poate apărea şi în pădure. Dintre carnivore se întâlneşte foarte rar lupul (canis
lupus), apoi vulpea (vulpes vulpes) şi viezurele (meles meles), care au o arie mai largă de
repartiţie, depăşînd cu mult limitele zonei de stepă şi şilvostepă.
Păsările care populează subzona de stepă şi silvostepă sunt fie sedentare, fie oaspeţi de vară şi
iarnă, fie de pasaj. Pasărea cea mai caracteristică stepei era dropia (otis tarda), sedentară, care
a dispărut din cauza vânatului. În afară de aceasta se mai întâlnesc pasărea ogorului (burhinus
oedicnemus), mai mult o pasăre de pasaj, prepeliţa sau pitpalacul (coturnix coturnix), oaspete
de vară, comun şesurilor întinse, potârnichea (perdix perdix) specie sedentară, graurii comuni
şi purpurii, oaspeţi de vară, lăcustorul (sturnus roseus), pasăre de pasaj. Dintre păsările
cântătoare întâlnim fluierarii (tringa totanus), prigoriile multicolore (merops apiaster) şi
ciocârlia (melonocorypha călandra). Dintre păsările răpitoare întâlnim: şorecarul mare (buteo
rufînis), şorecarul încălţat (buteo lagopus), oaspete rar de iarnă venit din părţile mai nordice,
cucuvelele etc.
Reptilele cel mai des întâlnite sunt şopârlele din stepele ierboase (lacerta taurică) şi (lacerta
agilis chersonensis), apoi o serie de şerpi.
Insectele sunt de asemenea variate, predominante fiind orthopterele - lăcuste, coşari, greieri iar
dintre miriapode cârcâiacul (scolopendra cingulata), element mediteranean întâlnit în această
zonă.
În bălțile de pe teritoriul comunei Lupșanu se pescuieşte: carasul, crapul, ştiucă, şalăul, avat etc
Resursele naturale
Resursele naturale sunt reprezntate de resursele de sol, subsol, vegetaţie şi faună.
Resursele legate de sol sunt privite in special prin prisma existenţei terenurilor fertile pentru
agricultură (8903 ha – în care se înscriu terenuri arabile, viticole, pomicole, păşuni, fâneţe),
terenuri ocupate de luciu de apă, etc.
2.3. Amenajarea si organizarea spatiului
Sistematizarea şi organizarea spaţiului comunei Lupșanu
Teritoriul intravilan al comunei Lupșanu este structurat astfel:
Zona de locuinţe reprezintă 73,66 % din total teritoriu intravilan, având ponderea cea mai
mare raportat la celelate zone funcţionale. Fondul construit pentru locuinţe individuale este
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în plină dezvoltare. În comuna Lupșanu sunt 1821 locuinţe dintre care 1805 locuinţe
private. În general zona de locuinţe este dezvoltată prestabilit în baza planului de sistematizare
singura dezvoltata spontan fiind localitatea Valea Rusului, suprafaţa loturilor variind de la 300
mp la 1000 mp.
Majoritatea locuinţelor existente sunt în stare bună şi foarte bună, fiind construite din materiale
durabile. De altfel pe teritoriul intravilan exista numeroase parcele de tip agrar a căror suprafaţa
depăşeşte 1500 mp, precum și enclave neconstruite în cadrul cărora există numeroase loturi
care nu beneficiază de acces la drumuri publice.
Zona de locuit nu beneficiază de accesibilitate la toate instituţiile publice, în special la cele cu
rază mică de servire (grădiniţe, şcoli), cu toate că acestea corespund din punct de vedere al
capacităţii.

Zona pentru instituţii publice și servicii ocupă 1,38% din întreg teritoriul intravilan, nefiind
bine reprezentată la nivelul întregii comune. Această zonă s-a dezvoltat foarte puțin în ultimii
ani, funcționând în clădirile existente, acestea fiind dispersate în cadrul tuturor localităților.
Alături de instituţiile administrative, primărie, poliţie, pe teritoriul comunei funcţionează 5
unităţi de învăţământ: 4 şcoli de învăţământ primar şi gimnazial şi 1 grădiniţă, 3 oficii
poştale şi 5 biserici.
În ceea ce priveşte unităţile pentru cultură, în comuna Lupșanu există trei unități, Casa de
Cultură Nucetu, Căminul Cultural Plevna și Căminul Cultural Radu Vodă - modernizat,
reabilitat și dotat în 2015-2016, cămin în care se desfășoară activități culturale și în cadrul
căruia funcționeaza o bibliotecă.
Serviciile şi unităţile comerciale. Se poate observa că aceste unităţi sunt răspîndite în teritoriu,
fiind în general dezvoltate în relaţie cu căile majore de comunicaţie.
Alte categorii de servicii existente pe teritoriul comunei sunt cele comerciale, prestări
servicii – transport mărfuri, tâmplărie PVC, confecționat mobilă, tâmpărie.
Zona gospodărie comunală cuprinde infrastructura edilitară şi cimitirele, reprezentând 0,57 %
din totalul intravilan al comunei.
Zona unităţilor productive şi de depozitare reprezintă 5,01% din totalul intravilan al
comunei. Ponderea de teren ocupată de aceasta este mică raportată la celelalte zone
funcţionale.
Zona terenurilor pentru activităţi sportive, agrement având o pondere de 0,02% din total
intravilan, este constituită din 4 terenuri de sport fără amenajări specifice. Există două
terenuri de fotbal unul în satul Nucetu și celălalt în Radu-Vodă, care au gazon sintetic și sunt
împrejmuite cu gard, unul în Lupșanu care nu poate fi funcțional și unul în Radu-Vodă, bine
întreținut, cu gazon natural, împrejmuit dar din care lipsesc tribunele, garderoba, dușurile și
toaletele.
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Zona căilor de comunicaţie reprezintă 13,92 % din teritoriul intravilan cuprinzând străzi
nemodernizate, mai puţin traseul drumului naţional DN3B, care traversează de la est la vest
localitățile Plevna, Radu-Vodă, Lupșanu și Nucetu.
Principalele căi de comunicații de pe teritoriul administrativ al comunei Lupșanu sunt:






Drumul național DN3 București-Călărași, străbate teritoriul administrativ al comunei
Lupșanu între kilometrii 71,756 și 84,731;
Drumul judeţean DJ 313 care străbate localitatea Radu-Vodă și teritoriul administrativ
al comunei de la nord la sud;
Drumul judeţean DJ 309 (Nucetu - Dănești);
Drumul judeţean DJ 304 (Zibru-Plevna- Dâlga Gară)
Drumul judeţean DJ 315 (Plevna- Valea Rusului- Înfrăţirea)

Pentru zonele de extindere a intravilanelor în imediata apropiere a DN 3, Primăria va păstra
teren limitrof drumului naţional, în vederea construirii de drumuri colectoare, paralele cu acesta.
Reţelele stradale sunt ordonate și au fost înfiinţate pe baza unui plan de sistematizare, excepţie
făcând reţeaua stradală din localitatea Valea Rusului unde drumurile s-au înființat și dezvoltat
haotic odată cu mărirea localităţii fără a se asigura un profil stradal optim, rezultând astfel loturi
diversificate.
Străzile sunt în marea lor majoritate drumuri de pământ cu o lăţime a suprafeţei carosabile între
5 și 7 m dar și simple alei de acces cu lăţime de 3m.
Singurele drumuri amenajate care oferă condiţii optime de deplasare în cadrul teritoriului sunt
DN 3 si DJ 313. Dintre acestea DN3 traversează aproximatv prin mijloc teritoriul comunei și
cele patru localități care s-au dezvoltat de-a lungul acestor artere de ciruclație, iar DJ 313
traversează localitatea Radu Vodă și teritoriul administrativ al comunei Lupsanu de la nord la
sud.
DJ 304 și DJ 315 se ramifica din DN 3 la limita de est a localităţii Plevna, primul făcând legătura
cu localitatea Dâlga Gară, iar al doilea cu localitatea Înfrăţirea.
-

Intersecţiile reţelei stradale drumului judeţean DJ 313 și DN3, principala axă structurantă a
reţelei stradale, cu arterele laterale nu simt amenajate şi dotate corespunzător creându-se astfel
puncte de conflict.
Parcarea/gararea la domiciliu se face în mod curent în curţile locuinţelor dar este necesară
creşterea numărului de locuri amenajate în zona centrală.
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Din analiza datelor existente şi a normelor tehnice în vigoare pentru proiectarea străzilor,
intersecţiilor, profilurilor caracteristice, parcajelor etc. s-au evidenţiat o serie de
disfuncţionalităţi, cum ar fi:
o
o

o
o
o

o
o
o

nu toate profilele transversale ale străzilor corespund din punct de vedere tehnic
majoritatea străzilor sunt din pământ, necesitând aplicarea de îmbrăcăminţi rutiere
sau cel puţin pietruiri
discontinuitatea trotuarelor
iluminat stradal insuficient
traficul eterogen (tractoare, căruţe, biciclişti, automobilişti şi pietoni) generează
accidente rutiere în special pe timp de noapte
străzi înguste care necesită lărgire
intersecţii neamenajate
lipsa de parcaje amenajate aferente principalelor dotări ale comunei, în zonele de
interes social şi comercial

Starea tehnică a drumurilor se poate îmbunătăţi prin amenajări ale profilului, avănd în
vedere ampriza suficient de mare a acestora.
Legături feroviare
Comuna Lupșanu se află la 8 km distanță de cea mai apropiata cale ferata Lehliu Gară
(București -Constanța)
Alimentarea cu energie electrică
Comuna Lupșanu este în prezent complet electrificată.
Reţeaua de distribuţie a energiei electrice este existenta pe intreg teritoriul intravilan al celor
cinci localități și trupurilor izolate componente si se realizează din axul de 20 KV Mihai Viteazu
- Lehliu Gara, prin intermediul următoarelor posturi de transformare din teritoriu.
Distribuţia energiei electrice la consumatorii din localitate se face printr-o reţea de joasă
tensiune, 0,4 KV, montată aerian, pe stâlpi de beton armat. În reţelele de joasă tensiune se mai
întâlnesc stâlpi de lemn pentru pozarea conductorilor. Traseul reţelei de joasă tensiune
urmăreşte trama stradală a localităţii şi cuprinde în întregime zonele construite.
Pe stâlpii reţelei de joasă tensiune este montată şi reţeaua de iluminat stradal, în curs de
modernizare, în toată localitatea.
Consumatorii de energie electrică: locuinţe, instituţii publice, mica industrie, prestări servicii,
spaţii comerciale sunt racordaţi la reţeaua de distribuţie prin branşamente individuale dotate
cu contoare pentru înregistrarea consumului de energie electrică.
Teritoriul comunei Lupșanu este tranzitat de traseele unor linii de înaltă tensiune, LEA 110 KV.
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Telecomunicaţii
Reţeaua de telefonie fixă, există în comuna Lupșanu și funcţionează un număr de 4 oficii
poştale.
În comuna Lupșanu există 261 abonanți telefonici deserviţi de 2 centrale digitale. În datele
statistice nu sunt incluse si abonamentele sau utilizatorii reţelelor de telefonie mobilă, pentru
care există acoperire în zonă.
În trei din satele comunei există rețea de cablu TV.
Alimentarea cu căldură
În comuna Lupșanu, încălzirea locuinţelor în sezonul rece se realizează în prezent cu sobe
funcţionând cu combustibili solizi.
Ocazional pentru încălzire este utilizată şi energia electrică.
Alimentarea cu gaze naturale
În prezent, în comuna Lupșanu nu există sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale.
Pentru prepararea hranei sunt utilizate gaze petroliere lichefiate (butan) îmbuteliate în
recipiente mobile, butelii de aragaz, cu capacitatea de 26 l. (12,5 kg gaz lichefiat) şi presiunea
nominală de 3 – 4 bari. În scopul evitării pericolelor, gazele petroliere lichefiate sunt odorizate
cu etil - mercaptan pentru detectarea eventualelor scăpări de gaze.
Infrastructura socială
Învăţământ
În prezent, în comună funcţionează 6 unităţi de învăţământ, dintre care 4 grădiniţe şi 2 şcoli din
învăţământul primar şi gimnazial.
Numărul copiilor înscrişi în grădiniţe este de 79, capacitatea celor patru grădiniţe cu program
normal acoperă numărul de cereri. Elevii înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial sunt în
numar total de 250.
In comuna Lupșanu nu mai există învățământ profesional.
Infrastructură școlară bună, instalația sanitără este veche și necesită înlocuirea, sălile de curs
sunt insuficiente, laboratoarele si cabinetele nu sunt dotate. Sala de sport insuficient dotată.
În Grădinițe este necesară achiziționarea de mobilier și dotarea cu materiale și echipamente
corespunzătoare.
Tabel nr 3 – Situația elevilor înscriși în învatământul preșcolar și gimnazial 2013-2016
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Elevi
Preprimar
Primar
Gimnazial

2013 - 2014
97
136
123

2014 - 2015
87
148
117

2015- 2016
79
116
109

2014 - 2015
4 calificati
1 necalificat
9 calificati
12 calificati

2015- 2016
4 calificati
1 necalificat
4
15 calificati

Tabel 4- Situația cadrelor didactice
Cadre didactice
Educatori
Învăţători
Profesori

2013 - 2014
4 calificati
1 necalificat
9 calificati
12 calificati

Sănătate
În comună există un cabinet medical individual situat în satul Radu Vodă, al cărui proprietar
este Comuna Lupșanu și în care îşi desfăşură activitatea un medic și o asistentă medicală. Nu
există cabinet stomatologic. De asemenea există două puncte sanitare în satele Plevna și Nucetu
în care își desfășoară activitatea câte un asistent medical. Clădirile sunt proprietatea comunei
Lupșanu, având o stare nesatisfăcătoare și o dotare minimală. Există o farmacie privată în satul
Radu Vodă.
Cultura şi arta
În comună sunt 3 biblioteci, dintre care doar una este publică, celelale două aparţinând unităţilor
de învăţământ.
Pe raza localității Lupșanu există trei cămine culturale, în satele: Nucetu, Radu Vodă respectiv
Plevna. Toate trei sunt în stare avansată de degradare. La momentul scrierii strategiei, la
căminul cultural din Radu Vodă urma a începe lucrările de reabilitare prin proiectul
”Modernizarea, reabilitarea și dotarea căminului cultural din Radu Vodă”, proiect finanțat din
bugetul local și CNI SA în valoare de 1 339 064,55 lei.
În comuna Lupșanu există 5 biserici ortodoxe câte una în fiecare sat al localității.
Infrastructura de mediu
Pe teritoriul comunei Lupșanu nu există surse majore de poluare şi degradare a mediului,
poluarea producându-se la nivel scăzut, în special prin deversările ce se fac în cursurile de apă
a produselor biologice din gospodări.
Cu toate acestea, multe habitate valoroase, sunt încă în pericol din cauza unei intensificări a
agriculturii. Schimbările fundamentale în politicile agricole pot aduce mari beneficii
conservării şi ariilor protejate.
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Majoritatea practicilor agricole moderne s-au dovedit deosebit de nocive pentru natură şi
peisaje. Pe alocuri, practicile de tip industrial au distrus aproape în întregime plantele şi
animalele sălbatice. Folosirea intensivă a fertilizatoarelor, pesticidelor și ierbicidelor a dus la
poluarea şi distrugerea ariilor naturale învecinate.
Din fericire, politicile în privinţa agriculturii se schimbă. Prin utilizarea unor soluţii tehnice
adecvate devin posibile practicarea agriculturii durabile, menajarea atmosferei, solului şi a apei
din sol, a mediului înconjurător în general.
Alimentare cu apă
În prezent alimentarea cu apă se realizează din acviferul freatic care este cantonat în depozitele
loessoide și terasele inferioare fiind alimentat în principal din precipitaţiile atmosferice.
În comuna Lupșanu alimentarea cu apă potabilă se face în sistem centralizat realizat, în satele
Nucetu și Lupșanu.
Sistemul este compus din sursă, rezervoare de înmagazinare a apei, staţie de pompare şi reţea
de distribuţie.
Sursa este apă subterană captată prin 4 puţuri forate la mare adâncime, de 100 m. Forajele
exploatează stratul acvifer din straturile de nisip şi pietriş denumite straturi de Frăţeşti, întâlnite
în jurul adâncimii de 70 m, cu grosimea de 20 m. Stratul acvifer are forţă ascensională şi un
potenţial de debitare care variază de la 1,33 mc/h.m la 4,5 mc/h.m.
Puţurile, echipate cu electropompă submersibilă tip HEBE, sunt amplasate în zonele înalte ale
localităţii Lupșanu la cota terenului de aproximativ +45 m, iar distanţele între puţuri variază
între 150 şi 1500 m.
Tratarea apei se face în prezent cu cloramină, direct în rezervoare.
La momentul screrii strategiei de dezvoltare locală sunt demarate lucrările de amenajare a
rețelei de apă potabilă în satul Radu Vodă și lansarea licitației pentru amenajarea rețelei de apă
potabilă în satul Plevna.
Canalizarea apelor uzate
În prezent nu există rețea centralizată de canalizare a apelor menajere.
Canalizarea menajeră în localitatea Lupșanu se face individual în fiecare gospodărie prin
utilizarea latrinelor uscate sau a haznalelor vidanjabile. În cazul instituţiilor publice, a agenţilor
economici şi a locuinţelor dotate cu instalaţii interioare de apă, canalizarea menajeră se face în
sistem individual prin colectarea apelor uzate menajere în haznale sau fose septice vidanjabile
proprii utilizatorilor.
Canalizarea pluvială se realizează la suprafaţa terenului prin şanţuri şi rigole deschise,
amenajate de-a lungul drumurilor, cu panta naturală, care colectează apele meteorice şi le
dirijează prin curgere liberă către bălțile de pe teritoriul comunei Lupșanu.
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Managementul deşeurilor
Comuna nu dispune în prezent de rampă de gunoi. Satul Radu Vodă are o platforma de
precolectare a deşeurilor care deserveşte și satul Lupșanu. Preluarea deșeurilor menajere
rezultate din gospodăriile localnicilor este efectuată de o societate din Lehliu Gară, care le
transportă la rampa de gunoi a orașului Lehliu Gară. Amplasamentul gropii de depozitare
existente precum și condiţiile de funcţionare impun mutarea, ecologicarea și realizarea unei
rampe de colectare în raport cu standardele în vigoare.
2.4. Capitalul uman
În contextul în care Uniunea Europeană este alarmată de îmbătrânirea populaţiei, model
demografic caracterizat prin scăderea ratei natalităţii manifestată concomitent cu sporirea
speranţei de viaţă, reflectată într-o structură a populaţiei cu o vârstă mai înaintată, această
analiză trebuie să urmărească îndeaproape care sunt implicaţiile la nivelul populaţiei cu vârstă
şcolară, asistenţei medicale, participării la forţa de muncă, sistemului de protecţie socială,
sistemului de securitate socială şi asupra segmentului finanţelor publice, etc. Analiza
modificărilor demografice înregistrate la nivelul unei comune oferă informaţii cu privire la
tendinţele demografice din următoarea perioadă.
Numărul locuitorilor şi evoluţia populaţiei
La 1 ianuarie 2016, populaţia comunei Lupșanu era de 3197 locuitori, în sensibilă scadere faţă
de anul 2012 (3422 locuitori). Valorile din ultimii ani arată o scădere constantă a populaţiei
prin sporul natural negativ cam de – 42 de locuitori pe an.
Desi la nivel județean perioada 2002-2007 a fost caracterizată de un deficit natural considerabil,
comuna Lupșanu alături de alte unităţi administrativ-teritoriale a înregistrat o evoluţie
demografică negativă. Observând evolutia populației comunei se constata o scădere continuă
în perioada 2011-2016.
Fig. 3 – Evoluția populației comunei Lupșanu
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Densitatea populaţiei
În 01 ianuarie 2016, densitatea populaţiei comunei era de 33,89 locuitori/km2 calculată pe baza
suprafeţei de 94,33 km2, uşor în scădere faţă de anii anteriori şi mult sub cea înregistrată la
nivel judeţean care este de 63,8.
Structura demografică
Structura pe sexe
Analiza structurii pe sexe şi gupe de vârstă este mai importantă decât cea numărului populaţiei.
Schimbările de structură (cea mai importantă este îmbătrânirea demografică) influenţează
decisiv viaţa socio-economică a populaţiei localităţii.
Tabel nr. 5- Populația comunei Lupșanu, pe sexe și grupe de vârstă
populație
Femei
1761
Bărbați
1597
Total
3197
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Fig. 4 Structura populației pe sexe și grupe de vârstă
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Datele la 1 ianuarie 2016 arată o structură ușor dezechilibrată pe sexe, 1521 bărbaţi la 1676
femei, o pondere de 52,42 % a femeilor. Raportul între cele două sexe este diferit în funcţie de
vârstă. Statistic, se nasc mai multe persoane de sex masculin, respectiv la 68 copii de sex
feminin se nasc 82 copii de sex masculin. Odată cu înaintarea în vârstă, proporţia se schimbă
în favoarea persoanelor de sex feminin.
Structura pe grupe de vârstă
Structura pe grupe mari de vârste la 1 ianuarie 2016 arată modificări în ultimii 5 ani. Ponderea
persoanelor în vârstă a scăzut cu 0,7 procente pe seama creșterii ponderii populaţiei tinere. În
comparaţie cu datele judeţene din mediul rural al judeţului Călăraşi, ponderea vârstnicilor este
mai redusă, explicată prin ponderea mai mare a pesoanelor adulte 15-59 ani. Mediul rural al
judeţului Călăraşi este foarte îmbătrânit, îmbătrânire1 care se explică prin apropierea de cel mai
important centru urban şi economic al ţării, fapt ce a determinat o migraţie intensă.
În cifre absolute şi comparative cu recensământul din 2011, populaţia tânără (0-14 ani) s-a
modificat semnificativ; aceasta s-a redus cu 1%, în timp ce populaţia adultă a crescut cu 2%.
Numărul persoanelor în vârstă este într-o ușoară scădere (07%) ceea ce marchează începutul
unui proces lent de întinerire demografică.

Anul
2011
2016
Judeţul Călăraşi

0-14
14,68%
13,86%
22,35%

Vârsta
15-59
55,00%
56,52%
59,48%

peste 60
30,32%
29,62%
18,17%

Reducerea populaţiei tinere pune probleme legate de infrastructura educaţională şi a ofertei de
muncă pe plan local. Fiind în raza de influenţă şi de atracţie a oraşelor Lehliu Gară, respectiv
Călăraşi, dezvoltarea economico-socială a comunei, precum şi stabilizarea populaţiei trebuie
corelată cu interacţiunile între cele două localităţi. Centrul urban Lehliu Gară joacă rol de
beneficiar al forţei de muncă din mediul rural apropiat, iar localităţile rurale apropiate
furnizează acestuia forţă de muncă.
Raportul de dependenţă după vârstă, calculat ca raport între populaţia cu vârste sub 14 ani şi
peste 60 ani şi populaţia activă cu vârste cuprinse între 15 – 59 ani, pe baza datelor din 1 ianuarie
2016, stabileşte la nivelul comunei un număr de 752,6 dependenţi minori şi/sau vârstnici ce
revin la 1000 de persoane în vârstă aptă de muncă.
Astfel, cei mai importanţi factori care conduc la scăderea populaţiei sunt: sporul natural negativ
şi sporul migratoriu., iar tendinţa de declin demografic se menţine şi în viitor.

Fenomen generalizat în ţările europene, semnifică creşterea ponderii persoanelor cu vârsta peste 60 sau 65 ani
în totl populaţie. Este determinat de scăderea natalităţii, reducerea mortalităţii şi migraţiune.
1
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Mişcarea naturală a populaţiei
Elementele definitorii ale mişcării naturale sunt reprezentate de naşterile (intrările demografice
naturale în sistem) şi decesele (ieşirile din sistem). Intensitatea intrărilor şi ieşirilor pe cale
naturală într-un sistem demografic este exprimată prin natalitate (rata natalităţii), respectiv
mortalitate (rata mortalităţii).
Natalitatea se exprimă pe baza raportului dintre numărul total al naşterilor (născuţii vii)
dintr-o anumită perioadă de timp (de regulă - un an) şi numărul mediu al populaţiei din
perioada respectivă. În mod omonim se recurge la evaluarea mortalităţii. În baza
componentelor menţionate se determină bilanţul demografic natural (sporul natural).
La nivel judeţului Călăraşi, sporul natural (diferenţa algebrică între numărul născuţilor vii şi cel
al decedaţilor din rândul unei populaţii determinate, într-o perioadă de timp determinată) este
negativ de mai bine de un deceniu şi jumătate.
Rata sporului natural al comunei Lupșanu este unul negativ in perioada 2011 - 2016, numărul
născuţilor-vii este mai mic decât numărul decedaţilor.

Migraţia populaţiei
Evoluţiei speciei umane, răspândită astăzi pe întreaga planetă, îi este caracteristică, în anumite
limite, mobilitatea teritorială sau geografică, expansiunea şi retracţiunea într-un anumit spaţiu.
Această particularitate este cunoscută sub numele de migraţie şi poate fi definită drept mişcarea
teritorială a oamenilor atât în limitele unei ţări cât şi în afara lor. Migraţiile, în accepţiunea
foarte largă a termenului, implică ideea de deplasare, de schimbare de loc şi de locuinţă.
Termenul se referă atât la plecarea individuală, la deplasarea grupelor umane, cât şi la mişcările
sezoniere, în căutare de lucru. Totodată, şi deplasamentul internaţional de populaţie (pe o
oarecare durată) este considerat drept migraţie.
Această mişcare este corelată cu procesele de dezvoltare şi schimbările economice, de structură
socială sau de calitate a vieţii. Alături de mişcarea naturală a populaţiei, migraţia populaţiei
contribuie la creşterea sau scăderea populaţiei, dată de soldul migratoriu.
Persoanele temporar absente - în această categorie sunt incluşi: studenţii, persoanele în detenţie,
şi persoanele plecate peste hotarele ţării cu durata absenţei de peste un an.
Migraţia dinspre rural spre urban determină întinerirea populaţiei din urban, şi reciproc
îmbătrânirea celei din rural, fenomen prezent şi la Lupșanu. Migraţia este în primul rând
determinată de atracţia spre centrele urbane puternice din punct de vedere economic.
Oportunităţile de pe piaţa muncii, cele de instruire şi culturale sunt factori de atracţie pentru cei
ce părăsesc mediul rural.
Noii veniţi nu reprezintă pentru comună o sursă de vitalitate demografică, vârsta celor ce se
stabilesc în comună fiind în medie peste cea a vârstei considerate fertile.
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Un alt factor care determină fluxuri importante de persoane care părăsesc comuna îl reprezintă
atracţia unui loc de muncă în străinătate.
Din analiza datelor privind migraţia şi navetismul forţei de muncă din Lupșanu, rezultă o
pondere foarte scăzută de populaţie disponibilă pe plan local, resursă importantă pentru
amplasarea de investiţii pe teritoriul comunei.
Resursele de muncă şi populaţia ocupată
Structura ocupaţională din ultimii ani nu s-a modificat esenţial, preponderente fiind persoanele
ocupate în agricultură.
Pentru comuna Lupșanu, situaţia statistică în anul 2016 este următoarea:
Tabel 6- Populația activă angajată
Ramuri ale economiei
Agricultură, silvicultură
Construcţii
Comerţ
Transport şi depozitare
Activităţi financiare
Administraţie publică
Învăţământ
Sănătate
Total
2.5

Persoane active
43
1
27
17
2
10
16
4
120

%
35,83%
0,83%
22,53%
14,16%
1,66%
8,33%
13,33
3,33%
100

Potențialul economic

În ceea ce priveşte profilul economic al comunei Lupșanu, se caracterizează printr-o
preponderentă activitate agricolă și comercială. La nivelul comunei existând înființate și
funcționând 27 de intreprinderi mici și mijlocii cu activitate în domeniul agroindustrial și
comercial.
Tabel nr. 7 – Agenții economici ce își desfășoară activitatea în comuna Lupșanu
Nr.

Denumirea

Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SC Emmy Mitran srl
SC Ruxy Farm SRL
SA Plevna
SC Matinal SRL Lehliu-Gara
SA Movila
SC Florian si Tache
SC Adiss SRL
SC Agrotransport Cristinel SRL
SC Full Service XXL SRL

Profilul
tipuri de activităţi desfăşurate
Comerț
Farmacie
Agricultură
Comerț
Agricultură și prestări servicii în agricultură
Agricultură și prestări servicii în agricultură
Comerț
Transport marfă
Tâmplărie pvc
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27

SC Andreea Agroserv SRL
SC Florian Valentin SRL
SC Alwo Therm srl
SC Mirea Trans SRL
SC Mobline SRL
SC Cata si Cami SRL
SC Agrotech Prod Com
Sc Lux Com SRL
SC Stroe Agrocom SRL
SC Transpescaria SRL
SC A& G Consultanta SRL
SC Agri Terenuri SA
SC Raducan Agro SRL
II Ene IR Gheorghe
SC Maria Trading SRL
Sc Agroserv Niva SRL
SC Fish 99 SRL
SC Joe Trading SRL
SC Tamplalex SRL

Agricultură și prestări servicii în agricultură
Comerț
Tâmplărie pvc
Transport marfa
Mobile - confecționat
Prestări servicii în agricultură
Ciupercărie
Prestări servicii în agricultură
Creșterea bovinelor
Pișcicultură
Pișcicultură
Prestări servicii în agricultură
Prestări servicii în agricultură
Prestări servicii în agricultură
Prestări servicii în agricultură
Prestări servicii în agricultură
Pișcicultură
Comerț
Tâmplărie

2.5.1. Activitatea industrială
Activitatea industrială este practic inexistentă, la data întocmirii lucrării neexistând informaţii
referitoare la întreprinderi având ca domaniu activități industriale, astfel de activități nefiind
specificate nici în informaţiile statististice consemnate în Fișa Localităţii pusă la dispoziţie de
Primăria Comunei Lupșanu și INS SE - Direcţia Judeţului Călărași
2.5.2. Activitatea agricolă
Principala activitate economică a Comunei Lupșanu este constituită de activitățile agricole, atat
cultivarea pământului cât și creşterea animalelor. Pe raza localității se regăsesc 16 societății cu
activitate în domeniul agricol (agricultură, creșterea animalelor, prestări de servicii în domeniul
agricol și piscicultură)
Tabel nr. 8 – Agenții economici cu activitate în agricultură și piscicultură
Nr.
Denumirea
Crt.
1. SA Plevna
2. SC Stroe Agrocom SRL
3. SA Movila
4. SC Florian si Tache
5. SC Andreea Agroserv SRL
6. SC Cata si Cami SRL
7. Sc Lux Com SRL
8. SC Agri Terenuri SA
9. SC Raducan Agro SRL
10. II Ene IR Gheorghe

Profilul
( ce tipuri de activităţi desfăşoară)
Agricultură
Creșterea bovinelor
Agricultură și prestări servicii în agricultură
Agricultură și prestări servicii în agricultură
Agricultură și prestări servicii în agricultură
Prestări servicii în agricultură
Prestări servicii în agricultură
Prestări servicii în agricultură
Prestări servicii în agricultură
Prestări servicii în agricultură
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11. SC Maria Trading SRL
12. Sc Agroserv Niva SRL
13. SC Agrotech Prod Com
14. SC Fish 99 SRL
15. SC Transpescaria SRL
16. SC A& G Consultanta SRL

Prestări servicii în agricultură
Prestări servicii în agricultură
Ciupercărie
Piscicultură
Piscicultură
Piscicultură

Fondul Funciar
Activitatea preponderent agricolă a Comunei Lupșanu este susţinută de structura fondului
funciar care la 31 decembrie 2015 se prezenta astfel:
Tabel nr. 9- Fondul funciar al comunei Lupșanu
Suprafața administrativă
Suprafața agricolă
Suprafața arabilă

2012
9509
8715
8405

2013
9509
8715
8405

2014
9433
8715
8405

2015
9433
8715
8405

Principalele culturi agricole sunt cerealele pentru boabe (grâu, porumb). În ceea ce priveşte
celelalte modalități de utilizare a terenului agricol, precum şi practicarea altor culturi, acestea
sunt sporadice, întrucât condiţiile pedoclimatice sunt mai puţin favorabile dezvoltării acestor
tipuri de activităţi. Predominante însă în rândul acestor culturi este floarea soarelui și rapița,
acestea având soluri prielnice obținerii unor recolte bune anual.
Nu au fost identificate fenomene de eroziune a solurilor în localitate şi, prin urmare nu se
resimte necesitatea realizării unor lucrări de amenajare în acest scop. Există fenomenul de
eroziune a malurilor bălților unde sunt necesare executarea unor lucrări de consolidare.
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CAPITOLUL III
ANALIZA SWOT
Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) este un instrument
de analiză a potenţialului de dezvoltare durabilă al comunităţii.
Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de care
comunitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare.
Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile insuficiente sau
de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare.
Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale mediului
de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la schimbările
legislative, integrarea europeană şi posibilitatea oferită comunităţii de a se dezvolta într-o formă
superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes.
Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia privite
în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de
mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau instabile care afectează
capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care şi le-a propus. Ameninţările
pot fi concrete sau potenţiale.
Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică:
Fig. 5- Analiza strategica
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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.
Analiza diagnostic de tip SWOT a economiei comunei Lupșanu este concepută ca o suită de
comentarii concentrate asupra principalilor factori ce influenţează dezvoltarea acestui teritoriu,
în vederea atingerii unor importante obiective strategice ale următorilor 5 ani.
Prezentată distinct pe categorii de activităţi economice, acest tip de analiză ilustrează stările
interne distinctive de forţă sau slăbiciune în raport cu unele oportunităţi sau ameninţări externe.
Se poate preciza faptul ca elemente ale punctelor forte, printr-o valorificare adecvată, se
transformă în oportunităţi, iar unele elemente ale punctelor slabe, prin cronicizare, devin
ameninţări.
Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de prezumţii în
zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma acestei analize se poate
decide dacă zonă îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii.
Unele “oportunităţi” şi “ameninţări” vor apărea din “punctele tari” şi “punctele slabe” ale
comunei. Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.
Implicaţii sociale atât ale punctelor forte, cât şi ale punctelor slabe determină semnificativ
dezvoltarea economică ulterioară a comunei.
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1. Localizarea
Puncte tari

comuna este situată pe drumul naţional DN 3;
se află situată în apropierea autostrăzii A2 (7 km);
deţine încă suficient spaţiu pentru dezvoltare;
solul este fertil şi favorabil agriculturii;
existența unor bălţi;
situarea comunei Lupșanu într-o zonă tipică de câmpie, Câmpia
Bărăganului situată pe terasa majoră a Dunării, într-un cadru natural
deosebit;
- Condiţii geografice, atmosferice (climă continentală de câmpie) şi
hidrologice favorabile;
- Prezenţa solurilor de tip cernoziom mediu levigat, bogate în
substanţe nutritive, cu fertilitate sporită;
- Poluare atmosferică redusă, absenţa în zonă a unor surse importante
de nocivitate;
- Existenţa unui relief care din punct de vedere tehnic, prezintă
potenţial de construibilitate;
- Disponibilitate de terenuri fertile, de suprafeţe de teren în intravilan
pentru potenţiale investiţii;
- Existenţa unor peisaje naturale atractive;
- o parte din bălţi aparţin Companiei Naţionale Apele Române şi sunt
Puncte slabe
concesionate de aceasta fără a aduce niciun beneficiu comunei
- Insuficienta valorificare a potenţialului natural turistic şi turistic al
zonei;
- absenţa unui centru de promovare turistică şi inexistenţa unor
materiale promoţionale de prezentare/valorificare a cadrului natural
şi a atracţiilor zonei;
- lipsa unei baze de date a ofertei de terenuri/imobile din zonă,
necesară consultării de către potenţialii investitori;
- dezvoltarea cooperarii regionale cu comunele vecine aflate în
Oportunităţi
situaţii similare;
- apropierea de oraşul Lehliu;
- noi posibilităţi de accesare a fondurilor de dezvoltare rurală.
- comuna este situată la o distanţă de 44 de km faţă de Călăraşi, si
Ameninţări
76 km de Bucureşti
2. Populatia si resursele umane
- deschidere din partea populaţiei pentru dezvoltarea mediului de
Puncte tari
afaceri local;
- forţă de muncă disponibilă;
- administraţia locală are personal cu experienţă în derularea
proiectelor de infrastructură;
Puncte slabe
- surse de venit foarte limitate pentru populaţie;
- grad scăzut de mobilitate a populaţiei;
- lipsa locurilor de muncă;
- populaţie îmbătrânită;
-
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Oportunităţi

Ameninţări

3. Infrastructura
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunităţi

- rată foarte mare a sărăciei;
- antrenarea populaţiei în proiecte comunitare anterioare;
- potenţial crescut pentru proiecte în parteneriat cu comunele
învecinate;
- exemple de succes în implementarea proiectelor comunitare.
- acces dificil la instruire pentru formarea resurselor umane;
- migraţia tinerilor către zona urbană;
- spor natural negativ;
- scădera încrederii cetăţenilor în instituţiile publice
- prezenţa drumului naţional DN 3 și a autostrăzii A2 ce oferă acces
facil spre Bucureşti;
- reţea bună de electricitate;
- iluminat public echipat cu becuri eficiente;
- existența retelelor de telecomunicaţii (acces atât la telefonia fixă
cât şi mobilă).
- inexistenţa unui sistem de alimentare cu gaze în comuna Lupșanu;
- inexistenţa unui sistem centralizat de canalizare şi epurare a apelor
uzate;
- inexistenţa unui sistem centralizat de alimentare cu energie termică;
- existenţa unei infrastructuri rutiere – reţele stradale nemodernizate,
din pietriş sau pământ cu o stare precară din punct de vedere tehnic;
- starea de degradare şi uzură avansată a clădirilor instituţiilor din
localitate;
- slaba dezvoltare a infrastructurii de sănătate şi educaţie;
- inexistenţa unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi
depozitare temporară a acestora până la depunerea lor finală;
- inexistenţa reţelei de canalizare;
- inexistenţa la nivelul comunei a specialiştilor care să întocmească
proiecte de infrastructură;
- inexistenţa studiilor de fezabilitate şi costurile mari implicate de
acestea.
- reţeaua de utilităţi foarte redusă ca dimensiuni (alimentare cu
apănumai in doua sate).
- inexistența unui serviciu de furnizare internet;
- lipsa zonelor de agrement pentru populaţie şi a bazelor sportive,
deşi există resurse;
- echiparea fondului locativ cu echipamente tehnico-edilitare
- proiecte de infrastructură de dimensiuni mici în derulare;
- iniţiative în curs pentru dezvoltare al managementului deşeurilor
precum colectarea şi sortarea materialelor reciclabile şi
asigurarea serviciilor de salubritate;
- programe guvernamentale de dezvoltare a infrastructurii în zonele
rurale;
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Ameninţări

- fonduri europene şi naţionale specifice (Fondul european pentru
agricultură şi dezvoltare rurală, Fondul european de dezvoltare
regională);
- reţeaua de gaze naturale trece pe teritoriul administrativ al
comunei (la aproximativ 7 km faţă de intravilanul comunei)
- necesitatea unor investiţii foarte mari şi de durată lungă;
- dezinteresul investitorilor datorat infrastructurii sărace.
- capacitate scazută a autoritaţilor locale de a finanţa investiţii mari în
infrastructură;
- posibilităţi reduse de a asigura cofinanţarea la potenţiale proiecte
mari de infrastructură;
- insuficienta colaborare cu unităţi administrativ teritoriale învecinate
pentru promovarea unor proiecte de interes regional;
- capacitate scăzută a populaţiei de a prelua costuri specifice de
utilizare şi întreţinere a infrastructurii datorită nivelului de sărăcie;
de exemplu, pentru extinderea reţelei de gaz este nevoie şi de
aportul financiar al populaţiei;
- cadrul legislativ care menţine o structură de monopol pentru
furnizarea anumitor servicii din infrastructura de utilităţi;

4. Economie
Puncte tari

Oportunităţi

- ponderea considerabilă a terenurilor agricole din totalul suprafeţei
comunei;
- condiţii climatice favorabile cultivării plantelor şi legumelor;
- prezenţa solurilor de tip cernoziom mediu levigat, bogate în substanţe
nutritive, cu fertilitate sporită;
- existenţa a 16 societăți comeriale și două persoane fizice autorizate care
au ca scop lucrarea terenului agricol;
- existența proiectelor (în faza de proiect sau în curs de implementare)
pentru dezvoltarea sectorului zootehnic;
- existența a 16 societăți comerciale implicate în comerț și servicii;
- culturi agricole diversificate (în afară de culturile tradiționale de cereale
mai există și culturi de pepeni, legumicultură, pomi fructiferi);
- potențial agricol, zootehnic și piscicol;
- ponderea ridicată a proprietății private asupra terenului arabil;
- poziția geografică favorabilă dezvoltării turismului - pecuit sportiv
-pondere ridicată a populaţiei ocupate în agricultură din totalul populaţiei
active;
- potențial de atragere a investitorilor;
- potenţial pentru utilizarea surselor regenerabile de energie (energie
solară și biomasa în mod special);
- existenţa surselor de finanţare pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii
(pentru creşterea competitivităţii economice, dezvoltare rurală, mediu,
dezvoltare regională, îmbunătăţirea infrastructurii, creşterea
capacităţii administraţiei publice şi dezvoltarea resurselor umane);
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Ameninţări

5. Social
Puncte tari
Puncte slabe

Oportunităţi

- potenţial pentru practicarea agriculturii ecologice;
- programe de finanţare nerambursabilă din domeniul stimulării IMMurilor şi dezvoltării rurale, a creării parcurilor industriale şi
incubatoarelor de afaceri;
- simplificarea procedurilor administrative şi încurajarea parteneriatelor
şi investiţiilor străine;
- aprobarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia - PDR Sud
Muntenia 2014-2020;
- nu există o tradiţie în zonă care să vizeze practicarea turismului;
- zona nu este percepută ca fiind propice pentru activităţi turistice;
- proprietate fragmentată asupra terenului agricol poate impiedica
atragerea de fonduri.
- migraţia forţei de muncă calificate către alte zone sau state;
- mediul legislativ fiscal instabil;
- lipsa de coeziune a măsurilor de dezvoltare economică şi socială pe
fondul accentuării lipsei de încredere a populaţiei în redresarea
economică;
- acces redus la granturi nerambursabile cauzat de nepreluarea în termen
a informaţiilor;
- acces redus la credite pentru dezvoltare agricolă;
- neutilizarea corespunzătoare a forţei de muncă prin programe de
integrare pe piaţa muncii;
- Piscicultură
- inexistenţa practică a unui serviciu de asistenţă socială la nivelul
comunei;
- absenţa actorilor locali capabili să presteze sau servicii sociale;
- fonduri reduse la nivel local pentru servicii sociale;
- dotarea materială în domeniu este veche şi insuficienţă;
- absenţa personalului calificat în domeniul serviciilor sociale;
- existenţa unei categorii numeroase de persoane aflate în situaţie de risc
social;
- lipsa unor centre sociale;
- acces redus la servicii sociale;
- acces redus la servicii medicale;
- posibilitatea ca infrastructura socială existentă (cămin cultural) să
servească ca spaţii pentru furnizarea de servicii sociale în urma
reabilitărilor şi modernizărilor absolut necesare;
- oportunităţi de finanţare nerambursabilă prin fonduri guvernamentale
şi prin fonduri structurale POS DRU, PO Regional şi PO Dezvoltare
Rurală.
- posibilități de accesare a Fondului Social European;
- dezvoltarea de intreprinderi sociale, administrate de autoritățile locale;
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Ameninţări

-

-

neîndeplinirea standardelor în domeniul sănătăţii şi al asistenţei
sociale;
slaba capacitate de absorbţie a fondurilor existente la nivel de guvern
sau a fondurilor UE datorită absenţei specialiştilor şi a consultanţei în
domeniu;
lipsa locurilor de muncă pentru categorii defavorizate.

6. Mediu
Puncte tari

- potențial natural deosebit (bălțile de pe raza localității);
- poluare redusă a aerului, apei şi solului
- utilizarea la scară redusă a pesticidelor şi îngrăşămintelor în agricultură
- calitatea proastă a surselor de apă (cantități mari de nitriți și nitrați);
Puncte slabe
- lipsă perdele forestiere;
- expertiza insuficienta în domeniul protecției mediului;
- inexistența rețelei de canalizare;
- grad de racordare mic la rețeaua de apă;
- rețeaua de irigații redusă și deteriorată;
- absenţa unei rampe de depozitare a deşeurilor menajere;
- inexistenţa sistemului centralizat de alimentare cu apă în toate satele;
- colectarea neselectivă a deşeurilor;
- bălții aflate în administrarea autorităților locale;
Oportunităţi
- punerea în valoare a potențialului natural oferit de aria avi-faunistică a
balților;
- existenţa unor programe cu finanţare internaţională orientate direct
spre protecţia mediului şi a naturii;
- creşterea interesului
autorităţii locale în promovarea de
parteneriate pentru protecţia mediului;
- posiblitatea dezvoltării de colaborări în domeniul protecţiei mediului;
- existenţa POS Mediu;
- insuficienţa fondurilor destinate protecţiei mediului;
Ameninţări
- depozitarea necontrolată a deşeurilor de către populaţie;
- condiţii meteorologice nefavorabile agriculturii tradiţionale datorate în
special încălzirii globale;
- risc de desertificare;
- nivel foarte scăzut de educație ecologică și conștientizare a populației;
- lipsa de constientizarea a populației cu privire la ariile de importanța avi
faunistică;
- exploatarea necorespunzatoare a bălților
- costurile mari ale proiectelor de mediu finanţate prin fonduri structurale
implică cofinanţări mari pe care autoritatea locală nu le are la dispoziţie;
7. Educatie, cultura si agreement
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Puncte tari

Puncte slabe

Oportunităţi

Ameninţări

- existenţa infrastructurii fizice pentru învăţământ şi cultura: şcoli,
cămine culturale, etc.;
- grad ridicat de şcolarizare la nivelul comunei;
- existenţa personalului calificat în domeniul educaţiei;
- existenţa infrastructurii de comunicaţii;
- existenţa dotărilor;
- infrastructura fizică şi de utilităţi nu corespunde standardelor;
- fondurile nu sunt suficiente pentru a acoperi necesităţile;
- mijloacele fixe (clădiri) aferente educaţiei şi culturii sunt deteriorate si
necesita reabilitare;
- suprafata foarte redusă ocupată de parcuri și gradini publice;
- lipsa oricărei publicitati cu privire la baltile comunei.
- finanţări guvernamentale pentru învăţământ şi cultura în mediul rural
(program de reabilitare a căminelor culturale prin Ministerul Culturii,
program de reabilitare a şcolilor prin ministerul Educaţiei);
- fondurile pentru învăţământ şi cultura vor trece în administrarea
comunităţilor locale
- potenţial natural favorabil petrecerii timpului liber si pescuitului
sportiv;
- amenajare spații de agrement in zona bălții;
- organizarea unui eveniment anual „Ziua comunei”.
- scaderea numarului de elevi datorita ratei scăzute a natalității;
- scaderea personalului didactic;
- degradarea totală a infrastructurii culturale (camin cultural Nucetu,
căminul cultural Lupșanu);
- persoanele cu grad de şcolarizare ridicat părăsesc localitatea pentru
slujbe mai bine plătite;
- absenţa persoanelor capabile să elaboreze proiecte de dezvoltare a
infrastructurii pentru educaţie şi cultură.
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CAPITOLUL IV
DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A LOCALITĂȚII
4.1. Context
Strategia de dezvoltare a comunei are rolul de a canaliza forţele care acţionează la nivel
local în vederea îndeplinirii unui obiectiv comun trasat de viziunea acesteia şi corelat cu
strategiile judeţene, regionale, naţionale şi europene.
În scopul eliminării disparităţilor existente între localitatea Lupșanu şi celelalte zone ale
regiunilor din ţară sau Europa, în vederea sprijinirii şi promovării unei dezvoltări
economice şi sociale echilibrate a tuturor Regiunilor României, prin îmbunătăţirea
condiţiilor de infrastructură şi ale mediului de afaceri care determină creşterea economică
se propune ca obiectivul general de dezvoltare în perioada 2016 – 2020 să fie
dezvoltarea economico-socială a localităţii Lupșanu într-un cadru de cercetare,
dezvoltare şi inovarea pentru cea mai bunăl utilizare a resurselor naturale şi umane
în vederea valorificării oportunităţilor create de statutul României de membru al UE.
În acest context, în elaborarea strategiei comunei Lupșanu, ținându-se cont de contextul
european, au fost luate în considerate cele 11 obiective tematice propuse de Strategia
Europa 2020. Obiectivele constau în domenii care se doresc a fi dezvoltate şi ţinte ce se
doresc a fi atinse în perioada 2014-2020, după cum urmează:
 Cercetare şi inovare
 Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC)
 Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)
 Trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon
 Adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului
 Protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor
 Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore
 Ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă
 Incluziune socială şi combaterea sărăciei
 Educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii
 Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Lupșanu, prin direcţiile de acţiune, proiectele şi
intervenţiile propuse, va contribui la atingerea ţintelor asumate de către România prin
identificarea, prioritizarea şi realizarea acelor proiecte care pot genera valoare adăugată la
nivelul comunităţii locale, fără a neglija efectele de amplificare ce pot rezulta la nivel regional
şi chiar naţional.
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională a regiunii Sud Muntenia pentru perioada de
programare 2014 - 2020 s-au identificat priorităţile de dezvoltare şi s-au stabilit obiectivele
specifice şi domeniile prioritare de intervenţie. Aceasta, cuprinde 7 domenii strategice de
dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un număr de priorităţi şi măsuri specifice:
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1.
Creşterea atractivităţii şi accesibilităţii regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea
mobilităţii şi conectivităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor conexe în vederea promovării
dezvoltării durabile;
2.
Dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi urbane;
3.
Creşterea economiei regionale prin stimularea competitivităţii IMM-urilor autohtone
şi consolidarea cercetării - dezvoltării - inovării;
4.
Protejarea şi utilizarea eficientă a resurselor naturale şi a patrimoniului natural;
5.
Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creşterea accesului şi
a participării la educaţie şi instruire pe tot parcursul vieţii şi stimularea ocupării forţei de
muncă;
6.
Îmbunătăţirea accesului la asistenţă medicală şi servicii sociale de calitate şi
promovarea incluziunii sociale;
7.
Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud
Muntenia.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Lupșanu se încadrează în liniile directoare trasate de
documentele strategice, la nivel european, național și regional, în realizarea ei ţinându-se cont
de necesitatea implicită a unei dezvoltări armonioase şi coordonate la toate nivelurile pentru
valorificarea efectelor amplificatoare care vor fi obţinute.
De asemenea în elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Călăraşi s-au avut în vedere
prevederile documentelor de dezvoltare teritorială la nivel european, naţional şi regional,
iar construirea viziunii de dezvoltare a avut la bază analizarea detaliată a „Profilului socioeconomic al judeţului Călăraşi”.
Judeţul Călăraşi are un specific preponderent agricol care are nevoie, pe lângă dezvoltarea
ecologică a agriculturii prin sisteme moderne de irigaţii, de o nouă formare industrială
precum şi de o ramură a prelucrătoare, care să revitalizeze economia locală.
Obiectivele strategice specifice la nivelul judeţului Călăraşi sunt:
Dezvoltarea infrastructurii judeţului prin asigurarea unei reţele publice de transport
şi servicii comunitare de utilităţi pentru o dezvoltare durabilă
Dezvoltarea capitalului social uman pentru o creştere economică şi socială, prin
servicii de sănătate moderne, îmbunătăţirea calităţii învăţământului şi promovarea educaţiei
pentru adulţi, creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii şi asigurarea incluziunii sociale
Dezvoltarea durabilă prin promovarea unei economii eficiente, ecologice şi
competitive din punctul de vedere al utilizării resurselor şi a politicii energetice, protejarea
mediului şi managementul riscurilor
Creşterea competitivităţii economiei judeţului, prin dezvoltarea infrastructurii de
sprijin a afacerilor şi consolidarea cercetării-dezvoltării-inovării
Creşterea dinamică a economiei zonei rurale, dezvoltarea nivelului de trai în spaţiul
rural şi a contribuţiei acestuia la economia judeţului
Dezvoltarea capacităţii administrative prin îmbunătăţirea accesibilităţii şi calităţii
serviciilor publice furnizate şi aplicarea unui management transparent.
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Prezenta strategie de dezvoltare a comunei Lupșanu pentru perioada 2016 - 2020 este
documentul prin care comuna Lupșanu îşi stabileşte priorităţile de dezvoltare economică şi
socială pentru perioada sus menţionată în scopul dezvoltării armonioase şi a diminuării
diferenţelor de dezvoltare existente între mediul rural şi mediul urban, precum şi apropierea de
nivelul existent în comunităţile similare ale Uniunii Europene.
Strategia va fi folosită de către Consiliul Local al Comunei Lupșanu în scopul stabilirii
priorităţilor de finanţare, a volumului de finanţare necesar şi a identificării resurselor financiare
care pot fi utilizate pentru implementarea acestei strategii.
Direcţiile de intervenţie strategice vor fi finanţate din fonduri ale Consiliului Local, fonduri
naţionale de la Guvernul României, fonduri structurale de la Uniunea Europeană, împrumuturi
bancare şi alte fonduri internaţionale.
Principalele domenii de acţiune identificate sunt:
1. Dezvoltarea infrastructurii:
 infrastructura de transport
 sector energie - reţele gaze
 apă – canalizare
 sistem colectare deşeuri
2. Economie:
 industrie
 agricultură, silvicultură
 comerţ
 servicii
 turism
 resurse umane
3. Educaţie, cultură, artă:
 unităţi de învăţământ
 cămine culturale
4. Protejarea mediului:
 spaţii verzi
 combaterea eroziunii solului
 amenajarea albiilor cursurilor de apă
 combaterea poluării
5. Asistenţă socială, sănătate
 servicii sociale
 sănătate
6. Administraţie:
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ordine şi siguranţă;
organizare Primărie
tehnico edilitara
ţinerea înregistrărilor: cadastru, contribuabili, etc.
construcţii, PUG, PUZ,
managementul teritoriului
amenajarea teritoriului
informare norme UE, informare turistică, etc

Strategia se referă doar la domenii de intervenţie în care are atribuţii Consiliul Local, fiind
excluse domeniile care nu cad în sarcina acestei instituţii, cum ar fi activităţile private în
domeniul economic. Aceste activităţi private pot fi însă spijinite de către administraţia locală,
mai ales că în viitor vor aduce venituri la bugetul local.
Pentru implementarea anumitor măsuri este nevoie de o conlucrare cu alte autorităţi locale
vecine şi cu Consiliul Judeţean Călărași, precum şi cu alte instituţii abilitate. Este vorba mai
ales de infrastructura mare, unde se impun colaborări cu diverşi parteneri.
Consiliul Local al Comunei Lupșanu va stabili ordinea priorităţilor în funcţie de resursele
financiare disponibile.
4.2. Obiectivele strategiei de dezvoltare locală a le comunei Lupșanu
Strategia de Dezvoltare a Comunei Lupșanu a fost elaborată pe baza nevoilor desprinse din
analiza socio-economică a comunei şi din analiza SWOT.
Comuna Lupșanu are o poziţie aparte în cadrul comunităţilor rurale datorită situării sale pe
drumul național DN3 și la nici 7 km de autostrada soarelui, fapt ce presupune posibilitatea de
dezvoltari economice. În plus, condiţiile de relief caracteristice zonei de câmpie, au făcut ca
cea mai mare parte din suprafaţa comunei să fie teren agricol, ceea ce a condus la faptul ca o
bună parte din veniturile populaţiei provin din exploatarea terenului agricol. Faptul că
majoritatea suprafeței este constituită din teren agricol a făcut ca rata de ocupare a populaţiei în
activităţi agricole să fie mai mare, generând şi o anumită mobilitate profesională. Dependența
față de agricultură a făcut ca populaţia să aibă venituri mai scăzute faţă de alte comunităţi
rurale.
Există însă numeroase rămâneri în urmă în toate domeniile (şi în special în infrastructură),
rămâneri care pot fi recuperate în condiţiile actuale, dar care necesită investiţii mari,
identificarea, pregătirea şi stimularea personalului capabil să contribuie la elaborarea şi
implementarea proiectelor de dezvoltare locală.
În acest context obiectivul general al strategiei de dezvoltare a comunei Lupșanu constă în
reducerea
decalajelor faţă de oraş şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor
comunei prin asigurarea serviciilor publice absolut necesare pentru apropierea standardului
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general de dezvoltare către nivelul unor comunităţi similare din Uniunea Europeană.
Obiective specifice:
 dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice prin modernizarea drumurilor
comunale şi construirea unor căi de acces spre zonele izolate, extinderea reţelei de apă
potabilă, introducerea reţelei de canalizare;
 stimularea dezvoltării economice în zonă pentru creşterea nivelului de trai al populației;
 dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sociale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii
prin modernizarea infrastructurii de învăţământ, cultură, sănătate şi servicii sociale;
 protecția mediului.
Strategia de dezvoltare conţine priorităţi şi măsuri ce vor putea fi finanţate de la bugetul local,
de la bugetul de stat şi din fondurile structurale europene (Fondul Social European, Fondul
European de Dezvoltare Regională şi Fondul Agricol European, pentru Dezvoltare Rurală).
În scopul atragerii de fonduri vor trebui accesate fonduri din programele operaţionale
sectoriale: transport, mediu, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea capacităţii
administrative, creşterea competitivităţii economice, precum şi Programul Operaţional
Regional. Dar principala sursă de finanţare pentru dezvoltarea comunei va fi Fondul pentru
Dezvoltare Rurală.
Pentru a accesa aceste fonduri europene trebuie îndeplinite mai multe condiţii:






Trebuie luată în calcul posibilitatea de a obţine credite bancare pentru a putea asigura
cofinanţarea acestor proiecte şi pentru a putea atrage fonduri cât mai mari în scopul
rezolvării problemelor locale existente.
Trebuie elaborate documentaţii specifice (cum ar fi studii de fezabilitate) înainte de
depunerea cererilor de finanţare; aceste documentaţii sunt destul de costisitoare, dar
reprezintă o condiţie absolut necesară pentru accesarea fondurilor, precum şi o dovadă
asupra necesităţii proiectului şi a seriozităţii aplicantului.
Este necesară pregătirea personalului pentru a elabora aceste cereri de finanţare.

4.3. Direcţii strategice de dezvoltare a comunei Lupșanu
Strategia de dezvoltare a comunei Lupșanu, prin prioritățile stabilite, urmărește dezvoltarea
unei economii performante, prin mobilizarea resurselor fizice și umane în corelație cu
conservarea mediului și a patrimoniului, care să conducă la creșterea nivelului de viață al
locuitorilor.
Analizând cadrul de referinţă, necesităţile relevate în analiza SWOT, viziunea de dezvoltare a
comunei, identificăm ca direcţii strategice pentru aceasta, următoarele:
4.3.1 Comuna Lupșanu – o comună uşor accesibilă, cu o infrastructură modernă care să ofere
cetăţenilor precum şi celor care o tranzitează o reţea de drumuri moderne, bine conectate între
ele și o miză pentru investiții în zonă și o presperitate a comunei;
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Infrastructura comunei va fi atent dezvoltată către toţi locuitorii, prin baze sportive, parcuri sau
zone de recreere moderne, centre pentru persoane vârstnice sau persoane cu dizabilităţi la înalte
standarde, infrastructură educațională modernă.
4.3.2 Lupșanu – o comună prietenosă ecosistemului, cu un potenţial crescut de dezvoltare a
ecoturismului
Beneficiară a o serie de bălți, garantează una dintre cele mai bune soluţii pentru petrecerea
timpului în aer liber, la pescuit, plimbări cu barca, oferind în acelaşi timp privelişti minunate
ale arealelor naturale protejate.
4.3.2 Lupșanu – o comună cu servicii publice moderne. Autorităţile publice au misiunea de a
dezvolta, funcție de nevoile cetăţenilor, o serie de servicii publice moderne, venite în sprijinul
dezvoltării durabile a comunităţii locale. Caracterul durabil al dezvoltării moderne va fi oferit
de implicarea cetăţenilor în procesul decizional al administraţiei publice, prin acoperirea
necesităţilor acestora şi oferirea de alternative.
4.3.3 Lupșanu – o comună cu o moştenire culturală bine conservată. Îmbinând tradiţiile locale
specifice comunităţii de agricultori cu cele ale pescarilor din zonă, comuna Lupșanu, oferă baza
necesară dezvoltării unui nou tip de atracţie turistică, mai aproape de obiceiuri, de oameni, de
natură.
4.3.4 Lupșanu – o comună de referinţă pentru dezvoltarea agricolă. Comunitate cu activitate
prepoderent agricolă, își concentrează eforturile de modernizarea și dezvoltarea acesteia.
4.4 Structura priorităţilor şi a măsurilor de intervenţie stabilite în această strategie este
următoarea:
Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii
Componenta 1.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport rutier
Componenta 1.2. Extinderea reţelei de furnizare a apei potabile
Componenta 1.3. Introducerea reţelei de canalizare
Componenta 1.4. Introducerea reţelei de gaz metan
Componenta 1.5. Înfiinţarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor
Prioritate 2. Protecţia mediului
Componenta 2.1. Amenajarea spaţiilor verzi
Componenta 2.2. Combaterea eroziunii solului, desecări şi amenajări albii cursuri de apă,
regularizări şi alte lucrări hidrotehnice
Componenta 2.3. Combaterea poluării aerului, solului şi apelor
Componenta 2.4. . Amenajarea islazurilor comunale
Componenta 2.5. Colectarea selectivă a deşeurilor, creşterea gradului de recuperare şi reciclare
a deşeurilor
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Componenta 2.6 Perdele de protecție
Prioritate 3. Modernizarea infrastructurii pentru educaţie şi cultură
Componenta 3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor educaţionale, prin
construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora
Componenta 3.2. Reabilitarea, modernizarea şi construcţia de cămine culturale
Componenta 3.3. Introducerea tehnologiei IT
Componenta 3.4. Reabilitare şi construcţie săli şi terenuri de sport
Prioritate 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistenţă socială şi sănătate
Componenta 4.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale prin înfiinţarea,
reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora

- Înfiinţarea unei cantine sociale;
- Înfiinţarea unui cămin de bătrâni;
- Înfiinţarea serviciului pentru îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice şi persoane cu
handicap;
- Înfiinţarea unui centru social pentru persoane în dificultate (persoane fără adăpost, victime
ale violenţei domestice, copii abandonaţi).
Componenta 4.2. Îmbunătăţirea sistemului medical la nivelul comunei

- Reabilitarea unităţilor medicale existente
- Construirea şi dotarea de noi dispensare
Prioritate 5. Modernizarea serviciului administrației locale
Componenta 5.1. Întărire instituţională
Componenta 5.2. Informatizarea instituţiei şi pregătirea personalului pentru utilizarea
programelor informatice la registrul agricol, taxe şi impozite, etc.
Componenta 5.3. Îmbunătăţirea activităţii compartimentului Ordine şi siguranţă publică şi
organizarea sistemului de pază comunală şi obştească
Componenta 5.4. Definitivarea PUG şi PUZ, managementul teritoriului
Componenta 5.5. Înfiinţarea unui punct de informare a populaţiei
Prioritate 6. Dezvoltare economică
Componenta 6.1. Industrie
Componenta 6.2. Agricultură
Componenta 6.3.Comerţ
Componenta 6.4. Servicii
Componenta 6.5. Turism
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Prioritate 1. Dezvoltarea infrastructurii
Obiectivul acestei priorităţi constă în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice în scopul
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru locuitorii comunei Lupșanu. Prin infrastructură fizică
înţelegem căi rutiere, reţele gaze naturale, reţele apă potabilă, reţele canalizare, colectare
deşeuri menajere.
Componența 1.1. Modernizarea infrastructurii de transport rutier
Prioritizarea extinderii şi modernizării infrastructurii rurale reprezintă o măsură firească în
contextul în care dezvoltarea economică a comunei Lupșanu este condiţionată în măsură
semnificativă de existenţa unei infrastructuri publice moderne, cu o răspândire uniformă şi
cu un grad ridicat de acoperire.
Un nivel ridicat de dezvoltare a infrastructurii rurale reprezintă adesea un factor cu o
atractivitate ridicată şi care influenţează semnificativ procesul decizional al oricărui
potenţial investitor în zonele rurale. În prezent infrastructura tehnică şi socială la nivelul
comunei este destul de slab dezvoltată, necesitând lucrări de extindere, amenajare,
reabilitare şi modernizare.
Infrastructura tehnică și socială are rol de sprijinire a activităţilor socio-economice din
comună şi are implicaţii semnificative în ceea ce priveşte calitatea vieţii. De exemplu, lipsa
infrastructurii tehnico-sociale influenţează nivelul de trai al populaţiei din comună.
Raportat la acest aspect, în elaborarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii tehnice şi
sociale, trebuie pornit de la premisa conform căreia pentru a putea deveni o zonă atractivă
unei categorii de potenţiali investitori, comuna Lupșanu trebuie să aibă capacitatea de a
asigura minim condiţiile de bază şi confort în privinţa dotării edilitare.
Obiectivul componentei:
 modernizarea infrastructurii de transport rutier, ca suport pentru dezvoltarea
economică a comunei Lupșanu;
 îmbunătăţirea mobilităţii rutiere în comuna Lupșanu și cu localitațile adiacente
Primaria Lupșanu are în proprietate modernizarea prin asfaltare a 70 km de străzi din
reţeaua internă de străzi.
Justificare:
Asigurarea unei infrastructuri de acces moderne care să faciliteze o dezvoltare durabilă a
economiei, ajutând comuna Lupșanu să devină un punt importat de atracție pentru investitori.
Infrastructura de transport, prin beneficiile pe care le aduce, constituie un element cheie al
prosperităţii economice şi al competitivităţii comunei.Această măsură urmăreşte să evidentieze
problemele socio-economice cheie ale comunei legate de transport.
La nivelul comunei Lupșanu infrastructura de transport rutier este foarte puţin dezvoltată.
Principala cale de acces în comună este Drumul Național 3, care taverseaza central 4 sate din
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comuna Lupșanu și face legatura între Călarași și Lehliu Gară. Comuna Lupșanu are nevoie de
modernizarea rețelei stradale pentru a asigura cetățenilor un minim de confort și pentru a face
din zonă atractivă pentru investitori dată fiind și apropierea de autostrada A2 (5 km).
Asigurarea transportului este importantă pentru atragerea şi reţinerea investiţiilor, conduce şi
susţine creşterea economică şi facilitează comunităţii şi locuitorilor acesteia accesul spre
participarea la economia judeţului.
Descrierea acţiunilor ce trebuie întreprinse:
a. Este în sarcina Consiliului Local să se ocupe de modernizarea drumurilor comunale.
Modernizarea presupune asfaltarea acestora, dar mai întâi trebuie efectuate celelalte lucrări:
canalizare, reţele de apă, etc. Pe lângă asfaltarea propriu-zisă, este necesară efectuarea rigolelor
de scurgere şi a trotuarelor, a pistelor pentru biciclişti şi a rampelor de acces pentru persoane
cu handicap. Va trebui conlucrat cu autorităţile judeţene cu atribuţii în domeniu. Ordinea
priorităţilor în modernizarea drumurilor va fi stabilită de către Consiliul Local.

b. Amenajarea de căi de acces către zonele izolate ale comunei (satul Valea Rusului);
c. Amenajarea de căi de acces pentru animale şi atelaje, căi care să evite drumul național;
d. Amenajarea de trotuare, piste de biciclete și rigole de scurgere.
Componenta 1.2. și 1.3. Extinderea reţelei de apă potabila și introducerea reţelei de
canalizare
Obiectivul componentei:
Introducerea reţelei de apă - canalizare la toate gospodăriile comunei Lupșanu, la standardele
Uniunii Europene.
Justificare:
În acest moment există reţea de alimentare cu apă, în două sate din cele 5 ale comunei restul
locuitorilor utilizând apa din fântâni. Este imperios necesar să se extinda în Lupșanu reţeaua
de apă potabilă, în condiţiile în care există rezerve de apă.
Referitor la canalizare, nu există o astfel de reţea, populaţia utilizând în unele cazuri fose
septice. Acest fapt produce efecte de poluare, mai ales a pânzei freatice. O reţea de canalizare
comună cu Lehliu Gară pare o soluţie de luat în calcul, mai ales că în cazul introducerii reţelei
de apă va fi necesară şi o staţie de epurare a apelor uzate, toate aceste lucrări având costuri
ridicate.
Descrierea acţiunilor ce trebuie întreprinse:
a) Introducerea rețelei de apa potabilă și în celelalte 3 sate ale comunei și extinderea
reabilitarea și reabilitarea celei existente;
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b) Prima măsură ce trebuie întreprinsă constă în comandarea unui studiu de fezabilitate pentru
rețeaua de canalizare către o firmă specializată;
c) Se vor contacta autorităţile locale vecine pentru a vedea măsura în care sunt interesate de o
reţea comună de canalizare şi gradul de implicare, inclusiv financiar.
d) Pe baza studiului de fezabilitate se vor căuta oportunităţi de finanţare, fondul de dezvoltare
rurală fiind pretabil pentru această acţiune.
e) Se va face o analiză a gradului în care populaţia doreşte aceste servicii şi este dispusă să se
implice financiar.
f) În cazul disponibilităţii fondurilor se va trece la introducerea canalizare la toate gospodăriile
comunei.
Componenta 1.4. Introducerea reţelei de furnizare a gazului metan
Obiectivul componentei:
Introducerea reţelei de gaz metan astfel încât acesta să fie la dispoziţia oricărei gospodării din
comuna Lupșanu și a agenților economici.
Justificare
În momentul actual la nivelul comunei Lupșanu nu există rețea de furnizare a gazului metan,
încălzirea locuințelor și a dotărilor complementare, precum și a obiectivelor de utilitate publică
se realizează în ceam mai mare parte cu sobe cu combustibil solid. Introducerea rețelei de gaz
metan nu ar implica costuri foarte mari, deoarece magistrala de gaz metan trece prin vecinatatea
comunei.
Introducerea rețelei de caz metan poate conduce la crearea noi locuri de muncă în Lupșanu.
Astfel că trebuie încurajaţi agenţii economici dornici să investească. În acelaşi timp trebuie spus
că gazul metan va fi folosit în general numai pentru prepararea hranei, datorită costurilor
ridicate ale acestuia. Şi dacă acum încălzirea locuinţelor se face exclusiv cu lemne, în viitor
energia termică va proveni din surse diferite, inclusiv centrale termice pe bază de reziduri
rezultate din paie.
Descrierea acţiunilor ce trebuie întreprinse:
a) Se va comanda un studiu de fezabilitate şi un studiu de impact asupra acestei lucrări,
făcându-se şi o analiză de cost a acestei lucrări, identificându-se gospodăriile doritoare de gaz
metan şi costurile pe care ar trebui să le suporte comunitatea locală şi fiecare gospodărie în
parte;
b) Se vor identifica potenţiale surse de finanţare pentru această acţiune;
c) Introducerea reţelei de gaz metan la toate gospodăriile comunei Lupșanu se va face în
trepte. Se va avea în vedere introducerea cu prioritate în instituţiilor publice.
Componenta 1.5. Înfiinţarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor şi amenajarea
rampei de gunoi

58

Obiectivul componentei
Creşterea gradului de curăţenie a localităţii şi reducerea poluării prin înfiinţarea sistemului de
colectare selectivă a deşeurilor.
Justificare
În momentul de faţă, la nivel de localitate, nu există organizat un serviciu de salubritate care să
colecteze gunoiul menajer de la populaţie. Exista un contract cu o firma de salubrizare din
orașul Lehliu-Gară care colecteză gunoiul menajer de la populație. Această situaţie nu mai
poate continua deoarece costurile sunt ridicate, în plus, populatia depoziteaza gunoiul menajer
în locuri neamenajate, existând pericolul unor focare de infecţii.
Înfiinţarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor şi amenajarea rampei de gunoi ar fi
mult mai puţin costisitoare dacă cele două acţiuni ar fi concepute şi finanţate în comun cu
autorităţile locale din comunele limitrofe.
Trebuie creată infrastructura locală de colectare şi depozitare intermediară a deşeurilor.
Problema trebuie privită şi din punct de vedere integrat cu celelalte localităţi prin participarea
la programul judeţean de gestionare integrată a deşeurilor menajere: colectare selectivă, staţie
de sortare şi transport la platformele menajere stabilite, neutralizare deşeuri. Un punct slab
identificat este nivelul redus de cunoştinţe al populaţiei în domeniu, ceea ce contribuie la
depozitarea neorganizată şi la alte inconveniente.
Descrierea acţiunilor ce trebuie întreprinse:
a) contactarea şi implicarea autorităţilor locale din comunele vecine pentru construirea şi
finanţarea comună a sistemului;
b) studiu de fezabilitate şi analiza costurilor;
c) consultarea populaţiei cu privire la acţiune, inclusiv finanţarea privată a acesteia;
d) achiziţionarea de pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
e) construirea platformei ecologice pentru depozitarea deşeurilor - neutralizarea lor;
f) construirea unei platforme pentru depozitarea gunoiului animal şi utilizarea sa ulterioară în
agricultura ecologică;
g) crearea infrastructurii locale de colectare şi depozitare intermediară a deşeurilor - inclusiv
achiziţia de utilaje şi găsirea unui agent prestator;
h) participarea la programul judeţean de gestionare integrată a deşeurilor menajere;
i) promovarea conceptelor moderne de gestionare a deşeurilor prin acţiuni de educare a
populaţiei comunităţii.
Prioritate 2. Protecţia mediului
Obiectivul general al acestei priorităţi îl reprezintă prezervarea mediului înconjurător şi
combaterea poluării în concordanţă cu cerinţele existente în Europa. Neîndeplinirea condiţiilor
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de mediu conform standardelor poate atrage sancţiuni importante. În acelaşi timp, deşi sumele
necesare combaterii poluării sunt în general foarte mari, există oportunitatea fondurilor externe
într-un domeniu foarte sensibil. Protecţia mediului poate pune în valoare şi potenţialul turistic
al zonei.
Componenta 2.1. Amenajarea spaţiilor verzi şi a unui loc de agrement
Obiectivul componentei
Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea gradului de confort pentru populaţia comunei Lupșanu
prin amenajarea spaţiilor verzi din comună.
Justificare:
Din analiza nevoilor şi a potenţialului efectuată la nivel de comună s-au desprins următoarele
necesităţi:
- amenajarea spaţiilor verzi din interiorul localităţii şi parcuri în fiecare sat, care să cuprindă
şi un loc de joacă pentru copii;
- crearea unor zone de agrement pentru potenţialii turişti pentru pescuit sportiv, datini şi
obiceiuri, etc.;
- promovarea unui proiect comunitar de amenajări de spaţii verzi în gospodăriile populaţiei;
- realizarea unor spaţii verzi de-a lungul drumurilor de acces în comună.
Pe termen lung, efectuarea activităţilor de îmbunătăţire a infrastructurii va obliga regândirea şi
constientizarea populaţiei locale cu privire la amenajarea spaţiilor verzi, atât cele situate pe
proprietate publică, cât şi cele situate pe proprietate privată, adică curţile oamenilor.
Descrierea acţiunilor ce trebuie întreprinse:
a) Elaborarea unui proiect comunitar de amenajare a spaţiilor verzi;
b) Acţiuni de educare a populaţiei în domeniu;
c) Stabilirea unui regulament de amenajare a curţilor private, cu reglementări privitoare la
penalizări;
d) Consultarea populaţiei cu privire la locaţiile spaţiilor de joacă şi de agrement;
e) Identificarea potenţialelor firme interesate să investească în zona de agrement pentru pescuit
sportiv şi agroturism;
f) Identificarea altor resurse financiare pentru finanţarea acestor acţiuni;
g) Amenajarea efectivă;
h) Amenajarea zonei de agrement pentru pescuit sportiv şi agroturism prin construirea de
parteneriate public privat (încheierea de contracte ferme cu agenţii economici care vor investi);
i) Implementarea proiectului comunitar pentru amenajarea spaţiilor verzi: realizarea de spaţii
verzi de-a lungul drumurilor de acces în comună;
j) Realizarea unui parc verde în centrul comunei prin finanţare publică şi privată.
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Componenta 2.2. Combaterea eroziunii solului, amenajări albii cursuri de apă,
regularizări, desecări şi alte lucrări hidrotehnice
Obiectivul componentei
Creşterea potenţialului economic al comunei Lupșanu şi reducerea cheltuielilor de întreţinere a
infrastructurii prin investiţii în domeniul sus-menţionat.
Justificare
Exploatarea intensivă a suprafeţei agricole a contribuit la eroziunea solului. Eroziunile conduc
la distrugerea solului, pierderea fertilităţii, colmatarea văilor cursurilor de apă şi a acumulărilor.
În condiţiile aplicării Legii fondului funciar, apar o serie de noi aspecte care prin efectul lor
agresează solul. Astfel, se execută lucrări agricole fără respectarea tehnologiilor adecvate, în
special arături perpendiculare pe curbele de nivel, fertilizări în perioade necorespunzătoare,
distrugându-se benzile înierbate, lucrările de combatere a eroziunii şi lucrările de desecare şi
drenaj.
O altă agresare a solului se manifestă prin ocuparea de suprafeţe prin depozitarea necontrolată
a deşeurilor menajere şi industriale; depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor şi dejecţiilor
animaliere provenite de la complexele de creştere a animalelor; depozitarea sau chiar stocarea
temporară de îngrăşăminte şi pesticide. Fosele septice, platformele de gunoi de grajd şi gunoi
menajer, closetele constituie o sursă permanentă de nitraţi. În conformitate cu normele
internaţionale, din cauza potenţialului nociv pe care îl reprezintă, nitraţii au fost incluşi în clasa
substanţelor toxice din apă.
Descrierea acţiunilor ce trebuie întreprinse:
a) promovarea unei schimbări de comportament al agricultorilor pentru realizarea
lucrărilor agricole cu respectarea tehnologiilor adecvate, utilizarea raţională a produselor
fitosanitare;
b) utilizarea de practici pentru evitarea acumulării în sol a erbicidelor, efectuarea lucrărilor
agricole privind evitarea eroziunii solului, respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu
(instituţii responsabile: Direcţia pentru Agricultură Călăraşi, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Călăraşi);
c) inventarierea arealelor cu probleme de degradare a solului şi plan de măsuri pentru
reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate;
d) identificarea resurselor financiare potenţiale pentru rezolvarea problemelor din domeniu
e) întreprinderea acţiunilor ce se impun.
Componenta 2.3. Combaterea poluării aerului, solului şi apelor
Obiectivul componentei
Reducerea poluării aerului, apei şi solului pe raza comunei Lupșanu.
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Justificare
Agricultura intensivă practicată pe scară largă, presupune administrarea de ingrăşăminte
chimice în scopul măririi productivităţii plantelor de cultură. Prin acest procedeu se urmareste
restituirea în sol a echivalentului cantităţilor de elementele nutritive extrase din acesta de către
plante. Cele mai importante şi mai utilizate sunt ingrăşămintele pe bază de azot (azotaţii de
amoniu, de calciu şi de potasiu), de sulf (sulfatul de amoniu şi superfosfatul) şi de potasiu.
Efectul poluant este determinat în principal de cantităţile excesive utilizate, cu mult peste cele
necesare utilizate repetat de-a lungul anilor şi, în secundar, de introducerea în sol a unor
impurităţi toxice conţinute de ingrăşăminte.
Efectele poluante sunt date de:
dezechilibrele anumitor cicluri biogeochimice, care conduc la degradarea solurilor;
contaminarea apelor freatice;
lipsa purificării și curățirii îngrașămintelor industriale din motive de costuri de producție;
acestea conțin metale și metaloizi toxici (arsenic, cadmiu, crom, cupru, plumb, zinc) cu risc
pentru contaminarea solurilor apoi a alimentelor;
excesul de nitrați datorat superfertilizării cu îngrașăminte azotate în circuitul biosferei,
estimat la 9 milioane tone pe an și care se acumulează în hidrosfera prin procesele de levigare
a solurilor degradate prin superfertilizare (folosirea abuzivă a îngrașămintelor azotate);
 deşeurile menajere rezultate din gospodăriile populaţiei;
 dejecţii animale.
Din considerentele enumerate mai sus se impun mai multe acţiuni:
identificarea surselor de poluare şi a stadiului de afectare a mediului înconjurător;
monitorizarea gradului de poluare;
găsirea de soluţii pentru stoparea poluării şi de restaurare ecologică;
restructurarea activităţilor gospodăreşti pentru eliminarea surselor de poluare;
construirea unor unităţi de transformare a paielor în brichete;
rezolvarea situaţiei colectarii deşeurilor menajere;
rezolvarea situaţiei canalizării.
Descrierea acţiunilor ce trebuie întreprinse:
a) Evaluarea calităţii apei, aerului şi solului pe baza metodelor şi criteriilor Uniunii Europene;
b) Înfiinţarea şi dotarea unui punct pentru monitorizarea evoluţiei situaţiei poluării în zona
comunei Lupșanu;
c) Construirea de parteneriate public privat pentru găsirea modalităţilor de rezolvare a
problemelor legate de paiele rămase pe câmp în urma recoltării grâului, orzului etc
d) Menţinerea calităţii mediului;
e) Realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării;
f) Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate;
g) Stoparea poluării şi depoluarea cursurilor de apă, inclusiv repopularea acestora cu material
piscicol;
h) Realizarea unor sisteme de alarmare a populaţiei din zonele potenţial a fi afectate;
i) Activităţi de informare şi de educare a populaţiei.
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Componenta 2.4. Amenajarea păşunilor comunale
Obiectivul componentei:
Creşterea valorii economice a păşunilor şi islazurilor de pe raza comunei.
Justificare
În scopul creşterii calităţii economice şi a valorificării superioare a acestor suprafeţe se impun
câteva măsuri urgente.
Descrierea activităţilor ce trebuie întreprinse:
a) efectuarea unui studiu pentru a vedea gradul de afectare al suprafeţelor de păşune şi
măsurile ce trebuie întreprinse pentru remedierea situaţiei;
b) identificarea resurselor financiare necesare pentru aceste acţiuni;
c) găsirea de agenţi economici care să utilezeze păşunile şi să contribuie financiar la
finanţarea acţiunilor de întreţinere;
d) efectuarea de lucrări de întreţinere a păşunilor.
Componenta 2.5 Colectarea selectivă a deseurilor, creșterea gradului de recuperare și
reciclare a deșeurilor
Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, alături de separarea şi procesarea unora
dintre componentele deşeurilor, în vederea transformării lor în produse utile. Aproape toate
materialele care intră în compoziţia deşeurilor: hârtia, sticla, ambalajele din plastic, cutiile
metalice pot face obiectul unui proces de reciclare.
Avantajele colectării selective
Cantitatea de deşeuri pe care o generăm creşte cu fiecare produs pe care îl cumpărăm zilnic.
Ambalajele protejează produsele, le diferenţiază şi le fac mai atractive. Ele sunt produse în sine,
fiind utile şi valoroase. De aceea trebuie să le preţuim. Îndată ce consmăm un produs, ambalajul
său devine deşeu de ambalaj.
Deşeurile de ambalaje merită reciclate dintr-o serie de motive:
• economisim energia
• reducem poluarea
• scade cantitatea de gunoi
• rezultă materie primă secundară
• conservăm resursele natural
Componenta 2.6 Perdele de protecție
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Obiectivul componentei:
Protejarea terenurilor agricole a sistemelor de irigatii si a drumurilor.
Justificare
Ariditatea climatului plasează comuna Lupșanu sub aspect bioclimatic în zonele de stepă și de
silvostepă de câmpie. În aceste condiții climatice și producția agricolă are de suferit, mai ales
în lipsa funcționării unui sistem de irigații adecvat. Perdelele forestiere de protecție a câmpului
vor proteja atât terenurile agricole, cât și sistemele de irigație, drumurile (naționale, județene și
comunale) și alte obiective social-economice (localitatea, ferme, livezi, vii etc.).
Accentuarea deteriorării condițiilor de mediu produce efecte ireversibile asupra vieții și
activității umane. În cazul redresării condițiilor de mediu prin acțiuni specifice de reconstrucție
ecologică sau ameliorare, ideea de bază promovată este aceea a conexiunii dintre acestea și
activitatea agro-industrială desfășurată în vecinătate, prin crearea unui echilibru sănătos între
managementul agro-industrial și ecologie, cu beneficii pe termen lung aduse elementelor de
mediu.
Crearea rețelei de perdele forestiere de protecție a câmpului va avea ca primă consecință
creșterea producției agricole. Perdelele forestiere reduc evaporația și transpirația plantelor,
astfel că producția agricolă în câmp crește cu până la 20%, chiar dacă o porțiune din teren este
ocupată de perdele. Cercetările au estimat că ponderea optimă a suprafeței ocupate de perdelele
forestiere este între 4 și 6% din suprafața câmpului agricol.
În același timp instalarea perdelelor forestiere constituie o premisã pentru creșterea fondului
forestier. Rețeaua de perdele forestiere de protecție a câmpului va constitui efectiv o bază pentru
o eventuală extindere a fondului forestier în astfel de zone aride care se dovedesc a fi mai puțin
favorabile și rentabile pentru utilizarea agricolã. În viitor, perimetrul unor tarlalele delimitat de
perdelele forestiere va putea fi în întregime împãdurit, constituind trupuri de pădure legate între
ele prin restul rețelei de perdele.
Necesitatea şi oportunitatea acestui sistem naţional de perdele decurg din faptul că, în România:
• în absenţa sistemelor de irigaţii, agricultura este dependentă de condiţiile climatice, iar
producţiile realizate sunt mici şi se înregistrează frecvent calamităţi pe mari suprafeţe, în special
din cauza secetelor excesive şi prelungite;
• fenomenul de aridizare în partea de sud a ţării se accentuează, iar acesta trebuie pus în
legătură, în primul rând, cu suprafeţele reduse ocupate de păduri şi (eventual) cu schimbările
climatice;
• a existat o reţea de perdele forestiere de protecţie a câmpului, distrusă în cea mai mare parte
prin defrişare, iar evaluarea celor două situaţii (înainte şi după distrugerea perdelelor), din punct
de vedere al recoltelor agricole, condiţiilor de mediu, peisajului, eroziunii solului, protejării
căilor de comunicaţie şi a aşezărilor umane ş.a. este net în avantajul prezenţei perdelelor.
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Realizarea Sistemului naţional de perdele forestiere trebuie susţinută de Guvernul României şi
de instituţiile abilitate din
administraţia centrală şi
locală şi trebuie să facă
obiectul strategiilor naţionale
legate de:
• dezvoltarea durabilă;
• combaterea deşertificării;
• dezvoltarea rurală;
• securitatea alimentară;
• conservarea biodiversităţii;
• protecţia, gestionarea şi
planificarea peisajului ş.a

Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a) Elaborarea documentaţiilor de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie
b) elaborarea cadastrului funciar, în vederea clarificării statutului juridic al terenurilor ce fac
obiectul înfiinţării perdelelor de protecţie;
c) asigurarea fondurilor necesare de la bugetul de stat şi din alte surse (alocaţii din Fondul
pentru mediu, programe europene, credite externe, etc.) pentru realizarea sistemului;
d) colaborarea eficientă şi reală a tuturor autorităţilor şi implicarea responsabilă a acestora în
găsirea soluţiilor la problemele care blochează realizarea acestui obiectiv strategic
Prioritate 3. Modernizarea infrastructurii pentru educaţie şi cultură
Educaţia stă la baza dezvoltării fiinţei umane şi datorita acestui fapt trebuie create condiţiile
pentru desfăşurarea unui act educaţional de calitate şi pentru păstrarea şi atragerea oamenilor
pregătiţi în domeniul educaţional. Numai aşa putem vorbi de o dezvoltare armonioasă.
Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie şi formare
profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate
educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice trebuie să reprezinte, în
viziunea Comisiei Europene, priorităţi avute în vedere de statele membre pentru atingerea celor
două ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 2020. Aceste obiective,
transpuse la nivel naţional, sunt: reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de
11,3 % şi creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel
puţin 26,7%.
Este necesar să se continue investiţiile în dezvoltarea infrastructurii de educaţie la nivel
preşcolar, primar, gimnazial din localitate. Având în vedere tendinţele demografice, aceste
investiţii trebuie corelate cu prognoza evoluţiei numărului de copii pre-/şcolari din localitate.
Investiţiile în educaţie trebuie să ţină cont şi nevoile de pe piaţa muncii, competenţele dezvoltate
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în cadrul sistemelor de învăţământ fiind strâns legate de competitivitate.
Componenta 3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învățământ și a serviciilor educaționale,
prin construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea acestora
Obiectivul componentei
Creşterea calităţii actului de învăţământ prin asigurarea condiţiilor optime pentru derularea
acestuia. Acest fapt presupune investiţii în infrastructură pentru învăţământ.
Justificare:
Localitatea Lupșanu dispune în domeniul educaţiei de următoarele unităţi:
3 grădiniţe;
o şcoală primară;
o şcoală gimnazială;
În sistemul de învăţământ sunt cuprinşi 355 de copii, În sistemul de învăţământ sunt salarizate
16 cadre didactice şi 5 persoane auxiliare. Datele acestea statistice arată că localitatea dispune
de o populaţie echilibrată pe grupe de vârstă.Datele de mai sus trebuiesc luate în calcul cu
rezerva necesară deoarece sunt destul de vechi, iar între timp s-au produs mutaţii semnificative,
un exemplu grăitor fiind migrarea în spaţiul UE pentru locuri de muncă mai bune, situaţie
despre care practic nu avem date, aceasta cuprinzand şi o pondere necontrolabilă şi
nemăsurabilă de migraţie ilegală.
În plus colectivul didactic existent pe raza localităţii poate contribui la elaborarea şi
implementarea proiectelor de dezvoltare ale localităţii, dacă va fi implicat şi stimulat
corespunzător.
Baza materială a învăţământului din Lupșanu nu satisface cerinţele pentru derularea unui
proces educaţional corespunzător . Este vorba în primul rând de starea tehnica a clădirilor şi
a furnizării utilităţilor, fapt care poate greva obţinerea autorizaţiilor de funcţionare, dar şi de
dotarea cu mobilier, material didactic, continuarea reabilitarea terenului de sport şi a sălii de
sport etc.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a) reabilitarea, extinderea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de învăţământ din
comuna
b) dezvoltarea infrastructurii educaţionale pentru incluziunea principalelor grupuri
educaţionale vulnerabile: populaţia de etnie romă, copiii cu cerinţe educaţionale speciale
(CES), copiii din grupuri dezavantajate socio-economic, copiii singuri acasă,etc.
c) investiţii pentru facilitarea accesului copiilor din zone îndepărtate la şcoli, prin
microbuze şcolare; iniţierea programelor de tip „after-school;
d) încurajarea dialogului între mediul de afaceri şi unităţile de învăţământ pentru a
identifica competenţele care trebuie dezvoltate în cadrul sistemului educaţional;
e) identificarea resurselor financiare necesare şi stabilirea volumului acestora: există
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fonduri disponibile pentru astfel de investiţii la Ministerul Educaţiei şi în acest sens trebuie
menţinută o legătură permanentă cu Inspectoratul Şcolar Călărași pentru accesarea
fondurilor;
f) Identificarea ordinii finanţării priorităţilor în acest domeniu.
Componenta 3.2. Reabilitarea si modernizarea căminelor culturale
Obiectivul componentei
Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei Lupșanu prin asigurarea de alternative de
petrecere a timpului liber şi revitalizarea culturii şi tradiţiilor locale, inclusiv activităţi suport
pentru dezvoltare comunitară.
Justificare:
La nivelul comunei şi nu numai, domeniul cultural a travesat o perioada dificilă în ultimul timp,
fapt care a condus la o pierdere a spiritului de comunitate, la o îndepărtare a oamenilor între ei
şi la pierderea unei părţi din vechile tradiţii culturale ale comunităţii. În condiţiile subfinanţării
culturii, instituţiile de cultură au fost implicate într-un proces de restrângere a activităţii.
În comuna Lupșanu există 3 cămine culturale. Unul în satul Radu –Vodă care este în prezent
reabilitat și modernizat și două în satele Plevna și Lupșanu care prezintă o avansată stare de
uzură. Pe raza comunei există două biblioteci în satul Radu-Vodă, din care una aparţine
căminului cultural, iar cealaltă aparţine şcolii.
Autorităţile locale vor trebui să regândească activitatea culturală pentru a se adapta la noile
cerinţe ale populaţiei, în sensul ca locaţiile existente ar trebui sa fie folosite şi pentru activităţii
de informare publică (de genul fonduri structurale pentru întreprinzători şi pentru dezvoltare
rurală) sau transformarea locaţiilor şi adaptare acestora la activităţi sociale de genul
transformare în centru social. Spunem acest lucru deoarece autorităţile nu vor putea susţine
singure activitatea cultural şi atunci această activitate va trebui regândită în sensul colaborării
şi încheierii de parteneriat public privat prin care anumite activităţi să fie administrate în comun
şi în acestea să se desfăşoare activităţi private de interes pentru comună, cum ar fi o sală de
internet, un punct de informare, etc.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a) Efectuarea de studii de fezabilitate pentru reabilitarea și modernizarea celor două cămine
culturale;
b) Reabilitarea căminelor culturale şi dotarea lor pentru desfăşurarea unui act de cultură
corespunzător;
c) Reabilitarea şi îmbogăţirea fondului de carte a bibliotecii săteşti - dacă fondul de carte este
solicitat;
d) Identificarea agenţilor economici interesaţi în construirea de parteneriate pentru susţinerea
activităţilor culturale şi cointeresarea acestora pentru investiţii în infrastructură;
e) Identificarea surselor de finanţare;
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f)
Stabilirea unui calendar anual al activităţilor culturale pe raza comunei Lupșanu,
precum şi a bugetului corespunzator, identificarea surselor de finanţare, inclusiv private;
g) Implicarea cultelor în dezvoltarea vieţii spirituale şi sociale a localităţii - eventual darea în
administrare către parohii a anumitor locaţii, cu îndeplinirea anumitor condiţii.
h) Completarea dotărilor pentru accesarea operativă de cunoştinţe: dotare IT în special
(computere, copiatoare, imprimate, internet - absolut necesare pentru absorbţia fondurilor
europene) - găsirea de personal capabil să utilizeze dotările şi să aducă informaţia în comună pregătire pentru elaborarea proiectelor de dezvoltare;
i) Înfiinţarea unui punct de informare pe teme de interes pentru locuitorii comunei: fonduri
structurale, finanţări, legislaţie, asistenţă şi consultanţă în întocmirea cererilor de finanţare, etc.;
j) Cuplarea activităţilor culturale cu cele sociale- alocarea
unor spaţii din căminul
cultural pentru activitati sociale, fondurile guvernamentale si cele externe pentru domeniul
social fiind mult mai numeroase decat pentru domeniul social, dar accesarea acestora implicand
existenta unor dotări şi spaţii minimale pentru activităţi sociale.
Componenta 3.3. Introducerea tehnologiei IT
Obiectivul Componentei
Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin introducerea tehnologiei IT în fiecare
unitate publică şi în cât mai multe gospodării private.
Justificare
Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei necesită introducerea tehnologiei IT, atât în
instituţiile publice (primarie, şcoli, cămine culturale, etc.), cât şi în gospodăriile populaţiei.
Existenţa reţelei de cablu TV uşurează introducerea Internetului la nivelul localităţii.
Autorităţile locale pot face demersuri în acest sens, iar achiziţia de computere de către populaţie
în viitorul apropiat va cunoaşte o expansiune puternică, mai ales datorită solicitărilor populaţiei
şcolare.
Creşterea gradului de informatizare a gospodăriilor populaţiei înseamnă o începere a acestui
proces încă din şcoala primară şi în acest sens este datoria autorităţilor locale să asigure
condiţiile necesare în şcoli.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a) analiza situaţiei actuale şi a necesarului în ceea ce priveşte dotarea cu echipamente IT;
b) identificarea surselor de finanţare pentru dotarea necesară;
c) utilarea IT a şcolii din comuna: NOTA - la o populatie prescolara si şcolara de 355 copii, ar
trebui o suplimentare de cel puţin 20 computere în şcoală;
d) construirea de parteneriate cu agenţi privaţi şi implicarea acestora în activităţi comerciale
în sfera IT, eventual asigurarea de spaţii în cămine culturale pentru înfiinţare şi derulare
activităţi specifice;
e) informatizarea serviciilor oferite cetăţenilor de către primărie (registru agricol, taxe şi
impozite, evidenţa populaţiei, etc.);
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f) corelarea cu alte activităţi a acestui domeniu - înfiinţarea punctului de informare şi
conectarea sa la surse de informare locale, judeţene şi naţionale;
Componenta 3.4. Reabilitare şi construcţie săli şi terenuri de sport
Obiectivul componentei
Menţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare a populaţiei prin asigurarea de condiţii pentru
practicarea sporturilor.
Justificare
În absenţa resurselor financiare s-a constatat în ultimul timp o subfinanţare a bazei materiale
sportive pe raza comunei. Cum această latură nu este una pur administrativă, vor trebui
construite parteneriate cu agenţi privaţi pentru construirea de baze sportive şi de agrement,
parteneriate care să contribuie la reducerea costurilor de întreţinere.
Astfel ca este imperios necesar să se modernizeze în prima fază terenul de sport şi sală de sport
de lângă şcoală, precum şi amenajarea unui stadion al localităţii, urmând ca agenţii economici
locali sa finanţeze o echipă în campionatul judeţean de fotbal.
Aceste reabilitări implică costuri destul de ridicate şi din acest motiv este necesară cointeresarea
agenţilor economici privaţi pentru finanţarea acestor obiective, cum ar fi darea în folosinţă a
unor terenuri, etc.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a) efectuarea unui studiu cu privire la necesitatea spaţiilor pentru sport, precum şi a unei
analize de cost;
b) identificarea agenţilor economici privaţi interesaţi să investească în aşa ceva;
c) identificarea surselor guvernamentale şi externe ce pot fi utilizate;
d) reabilitarea terenului de sport de pe lângă şcoala şi a stadionului;
e) reabilitarea sălii de sport a şcolii.
Prioritate 4. Modernizarea infrastructurii pentru servicii de asistenţă socială şi sănătate
Sănătatea este o componenta extrem de importanţa în dezvoltarea unei comunităţi, iar asistenţă
socială este veriga care face legătura cu persoanele aflate în dificultate.
Polarizarea averilor va duce în viitor la creşterea nevoilor de asistenţă socială şi, din pacate,
sistemul de asistenţă socială din România prezintă grave lacune, neexistând infrastructura de
servicii, în absenţa furnizorilor de servicii sociale. Obiectivul acestei priorităţi constă în
modernizarea infrastructurii pentru servicii de sănătate şi crearea premizelor pentru apariţia
infrastructurii de asistenţă socială.
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Componenta 4.1. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale prin înfiintarea,
reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea acestora
Obiectivul componentei
Îmbunătăţirea situaţiei sociale a grupurilor dezavantajate din comuna și diversificarea gamei de
servicii sociale oferite.
Creşterea calităţii vieţii copiilor şi persoanelor adulte aflate în sisteme publice de asistenţă şi
protecţie socială
Oferirea de servicii publice diversificate şi facilitarea continuităţii serviciilor sociale - servicii
sociale continue de la o etapă a vieţii la alta, servicii sociale adaptate nevoilor diferite ale
aceluiaşi tip de beneficiari
Justificare
Primăria Lupșanu are în acest moment un serviciu public de asistenţă socială, însă slab
dezvolatat și dotat, fapt care conduce practic la inexistenţa calitatii serviciilor sociale pe raza
comunei. Există un referent pe probleme sociale, rolul acestuia fiind de a desfășura anchete
sociale pentru acordarea ajutorului social şi a altor ajutoare sociale de stat. Există un numar de
asitenți personali. Ca atare, în condiţiile date, este necesară dimensionarea corespunzatoare și
dotarea serviciului public de asistenţă socială pentru a putea furniza în cadru legal servicii
sociale.
Acest serviciu va identifica nevoile de asistenţă socială locale. Dintr-o analiză sumară se
constată o pondere ridicată a populaţiei în vârstă şi din acest motiv serviciile vor fi canalizate
spre îngrijiri la domiciliu şi spre realizarea unui azil de bătrâni.
O altă direcţie care trebuie dezvoltată este cea a unui centru de zi pentru copii ai căror părinţi
sunt plecaţi din ţară, cu rolul de a preîntâmpina deviaţia juvenilă, centru în care elevii să-şi facă
temele, fiind asistaţi în acest sens şi să aibă facilităţi de petrecere a timpului liber: calculator,
internet, sala de sport, etc. În acelaşi timp, este evident că furnizarea unor servicii sociale de
calitate presupune implicarea întregii comunităţi şi aici trebuiesc stimulate parteneriatele cu
diversele culte, parohii şi ONG-uri. Aceste entităţi trebuiesc întâi identificate, pentru ca apoi să
devină administratorii unor astfel de activităţi. Acest mod de organizare ar reduce costurile.
Dupa ce aceste servicii vor fi puse în stare de funcţionare, ar urma ca ele sa fie externalizate
către diverşi furnizori.
Obiective:
a) creşterea calităţii vieţii copiilor şi persoanelor adulte aflate în sisteme publice de asistenţă şi
protecţie socială
b) oferirea de servicii publice diversificate şi facilitarea continuităţii serviciilor sociale - servicii
sociale continue de la o etapă a vieţii la alta, servicii sociale adaptate nevoilor diferite ale
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aceluiaşi tip de beneficiari
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a) Dezvoltarea serviciului public de asistenţă socială prin înzestrarea acestuia cu un patrimoniu,
eventual clădire şi dotări;
b) Acreditarea de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a serviciului public
de asistenţă socială pentru a respecta cerinţele legii şi pentru a avea acces la fonduri
guvernamentale şi externe;
c) efectuarea unei analize a nevoilor de asistenţă socială la nivelul comunei;
d) înfiinţarea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii pentru:
1. dezvoltarea serviciilor de protecţie şi promovare a drepturilor copilului;
2. dezvoltarea serviciilor sociale durabile şi de înaltă calitate pentru promovarea
învăţământului preşcolar şi combaterea abandonului şcolar şi al analfabetismului
e) investiţii pentru înfiintarea centrelor de îngrijire şi asistenţă a persoanelor adulte;
f) accesibilizarea mediului fizic pentru a asigura accesul neîngrădit al persoanelor cu
dizabilităţi în spaţii publice - adaptarea clădirilor, a căilor publice de acces, a mijloacelor de
transport, trecerile de pietoni, etc. la nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilităţi;
g) înființarea, extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;
h) diversificarea serviciilor de îngrijire şi socio-administrative asigurate temporar sau
permanent la domiciliu persoanelor vârstnice, privind: îngrijirea persoanei, prevenirea
marginalizării sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică şi
administrativă, sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei şi
gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei, etc.
i) identificarea actorilor locali cu potenţial de dezvoltare a serviciilor sociale (parohii, culte,
ONG-uri) şi construirea de parteneriate pentru dezvoltarea serviciilor sociale;
j) elaborarea unui plan de servicii sociale la nivel de comunitate;
k) identificarea surselor potenţiale de finanţare: Ministerul Muncii şi fonduri structurale;
l) înfiinţarea unui centru social pentru persoane în dificultate (persoane fără adăpost, victime
ale violenţei domestice, copii abandonaţi);
m) identificarea potenţialilor actori sociali către care sa fie externalizate aceste servicii;
Componenta 4.2. îmbunătăţirea sistemului medical la nivelul comunei
În perioada de programare 2014-2020, potrivit Cadrului Strategic Comun, îmbunătăţirea
accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate prin dezvoltarea unei infrastructuri
sanitare adecvate şi prin creşterea calităţii serviciilor medicale este o prioritate. Se pune accent
pe sporirea accesului la asistenţă medicală convenabilă, durabilă şi de înaltă calitate, în vederea
reducerii inegalităţilor în materie de sănătate.
Vor avea prioritate investiţiile în infrastructura sanitară care contribuie la modernizarea,
transformarea structurală şi viabilitatea sistemelor de sănătate, pentru îmbunătăţirea accesului
la servicii sanitare şi reducerea inegalităţilor în materie de sănătate, cu o atenţie specială
acordată grupurilor marginalizate, precum romii şi persoanele expuse riscului şi a sărăciei.
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Obiectivele componentei
Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din comuna prin creşterea calităţii actuluin medical.
Modernizarea unităţilor sanitare, prin construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi
dotarea acestora;
Îmbunătăţirea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate eficientizarea energetică
a unităţilor sanitare
Justificare
Actualmente infrastructura de sănătate a comunei nu răspunde cerinţelor din punct de vedere
material deoarece în ultimii ani nu s-au mai investit fonduri în acest domeniu, ceea ce a dus la
degradarea bazei materiale şi la scăderea calităţii actului medical.
Localitatea Lupșanu, cu aproximativ 3197 de persoane, este deservită de un medic generalist,
3 asistenţi medicali. Există un dispensar uman cu cabinet de medicină generală de familie în
satul Radu-Vodă şi două puncte sanitare în satele Plevna respectiv Nucetu care sunt deservite
de câte un asistent medical. Există şi o farmacie dar nu există cabinet stomatologic.
Această bază materială este insuficientă şi se impun măsuri complexe de îmbunătăţire. În
acelaşi timp trebuie identificaţi parteneri pentru externalizarea serviciilor medicale şi acestora
trebuie să li se creeze condiţii în acest sens (locuinţe de serviciu, alte stimulente, etc).
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a) efectuarea unui studiu local pentru identificarea direcţiilor de dezvoltare a asistenţei
medicale la nivel de comună;
b) stabilirea costurilor implicate de implementarea măsurilor identificate în urma studiului;
c) identificarea surselor potenţiale de finanţare pentru implementarea acţiunilor în domeniul
medical;
d) investiţii în infrastructura sanitară prin executarea lucrărilor de înfiinţare/construire,
extindere şi renovare a dispensarelor medicale;
e) învestiţii pentru îmbunătăţirea dotării cu aparatură medicală;
f) investiţii în eficienţă termică, instalaţii de cogenerare pentru unităţile sanitare, în scopul
reducerii costurilor, îmbunătăţirii condiţiilor de confort interior, utilizării raţionale a
resurselor, reducerii emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de
energie;
g) înfiinţarea unui post de asistent medical comunitar;
h) elaborarea unui program complex de asigurare a securităţii umane faţă de expunerea la riscul
de îmbolnăvire;
i) identificarea de potenţiali actori interesaţi în dezvoltarea sectorului medical la nivel de
comună şi stimularea lor;
j) program de educaţie a populaţiei în domeniul vizat pentru adoptarea unui mod de viaţă
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sănătos;
k) construirea unui staţionar pentru supravegherea stării de sănătate;
l) monitorizarea unor factori de risc pentru sănătatea umană; poluare chimică, zgomot, etc.;
m) modernizarea şi dotarea dispensarului veterinar pentru a face faţă cerinţelor, în condiţiile în
care numărul animalelor este destul de numeros pe raza comunei;
Prioritate 5. Modernizarea serviciului administraţiei locale
Criza financiară a generat noi provocări pentru administraţia publică: veniturile totale bugetare
ale unităţilor administrativ-teritoriale înregistrează o tendinţă descrescătoare, care se reflectă
într-o serie de efecte: dificultăţi în acoperirea cheltuielilor de bază de funcţionare, reducerea
investiţiilor din fonduri proprii, diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, prudenţă în
accesarea de fonduri structurale urmare capacităţii reduse financiare de a asigura contribuţia
proprie. Performanţa şi eficienţa administraţiei publice locale este afectată de resurse umane
insuficiente, necorespunzător pregătite şi slab motivate, în special la nivelul comunităţilor din
mediul rural. Blocarea posturilor din sectorul public în condiţiile în care atribuţiile U.A.T. cresc
(în contextul procesului de descentralizare) au ca efect mobilizarea resurselor asupra
îndeplinirii sarcinilor curente, punctuale, în detrimentul implementării reale a unor sisteme de
management eficiente.
Acestea sunt doar câteva elemente care au drept consecinţă o percepţie negativă a populaţiei
faţă de serviciile furnizate de administraţia publică locală.
În ciuda acestor provocări, realizarea de investiţii prin accesarea de fonduri nerambursabile a
reprezentat o preocupare permanentă a U.A.T.
Furnizarea unor servicii mai bune către populaţie implică îmbunătăţirea actului de administrare
a localităţii. Acest fapt implică modernizarea infrastructurii fizice (cladiri, echipamente, etc.) şi
pregătirea permanentă a personalului pentru a putea face faţă cerinţelor. Implementarea acestor
măsuri implică costuri şi este în sarcina autorităţilor locale să identifice modalităţile de finanţare
şi să vadă dacă aceste investiţii aduc şi profituri, cum ar fi accesarea de fonduri externe, etc.
Componenta 5.1. Întărire instituţională
Obiectivele componentei
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de administratia publică locală întărirea capacităţii
instituţionale - modernizarea infrastructurii fizice şi pregătirea personalului.
Creşterea capacităţii de planificare strategică
Promovarea unor standarde ridicate de transparenţă şi de calitate în administraţia publică
Implicarea structurilor parteneriale publice şi private în luarea deciziilor la nivelul comunităţilor
locale
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Justificare
Primăria Comunei Lupșanu are in organgrama sa 23 de posturi din care sunt ocupate în acest
moment doar 16, iar consiliul local are 13 consilieri. Organizarea propriu zisă este similară cu
a celorlalte localităţi rurale. În condiţiile integrării în Uniunea Europeană se impun măsuri de
modernizare, atât a bazei materiale, cât şi a serviciilor. Printre punctele tari ale instituţiei notăm
faptul că există un program de perfecţionare continuă a personalului primăriei, iar accesul la
informaţie este facil în condiţiile în care primăria are acces la informaţii datorită accesului la
internet. Se poate astfel beneficia de multitudinea de programe de training care se vor derula în
perioada următoare pentru specialiştii din mediul rural, mai ales în domeniul programelor de
dezvoltare a localităţilor rurale. Primăria dispune de o dotare tehnică minimă pentru furnizarea
serviciilor, dar această dotare materială va trebui îmbunătăţită pentru a fi în concordanţă cu
necesităţile actuale. Pentru a face faţă provocărilor viitorului şi luând în calcul mărimea
comunei, este evident că numărul actual de salariaţi ai primăriei este insuficient şi în acest scop
va trebui angajat personal nou care trebuie în acelaşi timp pregătit. Personalul suplimentar
implică şi cheltuieli suplimentare şi vor trebui identificate noi resurse financiare. Vor trebui
accesate fondurile destinate modernizării administraţiei locale pentru a uşura bugetul local de
cheltuieli suplimentare. Ar fi extrem de utilă înfrăţirea instituţională cu o localitate similară ca
mărime din Uniunea Europeană pentru a vedea modul de organizare a acesteia şi a obţine
transferul de expertiză.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a) Reabilitarea sediului Primăriei;
b) Programe de dotare şi întărire instituţională a administraţiei publice;
c) Racordarea instituţiilor, a agenţilor economici şi a populaţiei la sistemele actuale de
comunicare;
d) Identificarea oportunităţilor şi derularea unor programe de perfecţionare profesională
continuă a personalului din administraţia publică în corelaţie cu exigenţele impuse de creşterea
autonomiei în administraţia publică locală şi cu exigenţele pentru executarea sarcinilor de
serviciu;
e) Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi echipamente pentru intervenţii în
cazuri de forţa majoră - identificarea surselor potenţiale de finanţare;
f) Programe de constituire şi dezvoltare a bazei de utilaje şi echipamente pentru lucrări de
investiţii şi exploatare a patrimoniului comunei - identificarea surselor de finanţare;
g) Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanţări din fondurile destinate modernizării
administraţiei locale;
h) Întărirea instituţionala a Primăriei pentru realizarea unei activităţi performante a actului de
administrare;
i) Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru creşterea participării
cetăţenilor la viaţa comunei - stabilirea unor modalităţi de consultare a cetăţenilor;
j) Constituirea de parteneriate public - privat pentru exploatarea unor investiţii ale comunităţii
şi pentru valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public: identificarea actorilor locali
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care pot fi implicaţi;
k) Încurajarea formelor de asocire a societăţii civile pentru participarea la viaţa publică a
localităţii - identificarea nucleelor existente şi potenţiale şi sprijinirea acestora;
Componenta 5.2. Informatizarea instituţiei şi pregătirea personalului pentru utilizarea
programelor informatice la registrul agricol, taxe şi impozite, etc.
Obiectivul componentei
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de administraţia publică locală prin utilizarea
tehnologiei IT în activitatea curentă.
Justificare
În acest moment toate înregistrările ce ţin de administraţia locală se fac în format clasic, adică
pe hârtie, administraţia nefiind informatizată. În condiţiile creşterii numerice a populaţiei,
neaplicarea programelor informatizate duce la pierderi importante de timp, atât pentru
contribuabili, cât şi pentru angajaţii primăriei, o menţinere a înregistrărilor necorespunzătoare
şi în general o calitate scăzută a serviciilor administraţiei. Se impune ca o necesitate utilizarea
programelor informatice pentru menţinerea înregistrărilor (registru agricol, cadastru, taxe şi
impozite, recensăminte) şi pregătirea personalului propriu pentru utilizarea acestor programe.
Implementarea acestor programe informatice ar contribui şi la obţinerea unor date mult mai
clare şi actualizate la nivel de comună, fapt care ar permite şi analize mai bune şi elaborarea
unor măsuri de intervenţie corespunzatoare.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a)
b)
c)
d)
e)

analiza nevoilor pentru implementarea programelor informatice;
identificarea furnizorilor de programe informatice;
pregătirea personalului propriu al primăriei pentru utilizarea programelor informatice;
achiziţionarea şi dotarea cu echipamente IT;
achiziţionarea programelor informatice;

Componenta 5.3. Îmbunătăţirea activităţii compartimentului Ordine şi siguranţă publică
prin reabilitarea şi dotarea sediului Poliţiei şi organizarea sistemului de pază comunală şi
obştească
Obiectivele componentei
Modernizarea serviciului de ordine şi siguranţă publică - îmbunătăţirea serviciului
poliţienesc pentru creşterea gradului de ordine şi siguranţă publică a locuitorilor comunei;
Eficientizarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă prin îmbunătăţirea dotării tehnicomateriale, implementarea de sisteme performante de tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor şi dezvoltarea resurselor umane.
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Justificare
În acest moment, la nivelul comunei Lupșanu există un sediu de poliţie ce necesită reabilitare
şi dotare. Există un serviciu volunar pentru situații de urgență, dar este foarte slab dotat, există
un sistem de pază comunală şi obştească. În condiţiile date activitatea de ordine şi siguranţă nu
se desfăşoară la parametrii doriţi.
Din acest motiv se impune o intervenţie rapidă în domeniu.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a) reabilitarea şi dotarea sediului poliţiei;
b) completarea personalului postului de politie cu încă două poziţii;
c) organizarea sistemului de pază comunală şi obştească;
d) dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență;
e) achiziţionare de autospeciale/echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi
calităţii sistemului de intervenţie a tuturor structurilor care acţionează în cazul producerii unor
situaţii de urgenţă:
■ achiziţionarea de autocisterne pentru transport apă la locul intervenţiilor
■ achiziţionarea de echipamente de protecţie şi de intervenţie pentru dotarea
personalului care intervine în situaţii de urgenţă
■ achiziționarea unui buldoexcavator pentru dezăpezire, decolmatoare;
f) derularea unor campanii de educare a populaţiei în spiritul respectării legii.
Componenta 5.4. Actualizarea si aprobarea PUG si PUZ - Managementul teritoriului
Obiectivul componentei
Actualizarea Planului Urbanistic General şi a Planului Urbanistic Zonal în concordanţă cu
necesităţile de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020.
Justificare:
La momentul actual este aprobat încă din anul 2007 Planului Urbanistic General şi Planul
Urbanistic Zonal. Însă cele două planuri urbanistice trebuiesc reactualizate în concordanţă cu
priorităţile de dezvoltare ale comunei, până la sfârșitul anului 2020. A fost identificată ca o
necesitate includerea tuturor menţiunilor impuse de dezvoltarea locală. Pentru definitivarea
acestor planuri va trebui obţinut accesul la consultanţă de specialitate.
În acelaşi timp, vor trebui efectuate studii şi cercetări privind zonarea teritoriului pe criterii de
potenţial economic, social, ecologic, tehnologic şi crearea conceptelor necesare de valorificare
a acestui potenţial. O latură importanţă a acestui proces este cea de consultare a populaţiei cu
privire la direcţiile de dezvoltare ale comunei în viitor. Va trebui adoptat un concept european
de organizare teritorială pentru îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare urbană.
Fondul construit se păstrează într-o stare destul de bună, relativ la starea fizică a clădirilor,
datorită materialelor utilizate. Pentru conformarea urbanistică este necesară detalierea prin
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planuri urbanistice zonale – parcelarea/ reparcelarea, urmărind prin aceasta asigurarea accesului
carosabil drect dintr-o circulație publică și aasigurarea condițiilor de echipare edilitară.
Este evident că în viitorul apropiat trebuiesc întreprinse măsuri de reabilitare termică a clădirilor
construite după 1950 şi în acest sens trebuie derulat un program de informare a populaţiei, care
să includă şi facilităţile pe care le acorda statul român.
Este nevoie să se aplice codul construcţiilor privind locuinţele.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obţinerea de asistenţă în domeniu de la firme specializate;
Implicarea populaţiei prin consultări directe în legătură cu managementul teritoriului;
Aplicarea codului construcţiile privind locuinţele;
Informarea populaţiei cu privire la programele naționale în domeniul locuinţelor;
Reabilitarea termică a clădirilor;
Reactualizarea datelor existente în conformitate cu liniile de dezvoltare planificate;
Definitivarea planurilor urbanistice.

Componenta 5.5. Înfiinţarea unui punct de informare a populaţiei
Obiectivul componentei
Aducerea informaţiei europene şi guvernamentale în faţa populaţiei locale în scopul fructificării
oportunităţilor legate de integrarea în Uniunea Europeană - accesare de fonduri structurale.
Justificare
La nivel de comună se constată ca o necesitate înfiinţarea unui punct de informare a populaţiei
pe diverse teme, începând cu cele legate de administrarea locală propriu zisă şi continuând cu
oportunităţile care se deschid către comunitate odată cu integrarea în Uniunea Europeană. Acest
punct de informare nu trebuie să fie amenajat în sediul Primariei, el poate fi amenajat şi în
sediul Căminului Cultural, dar necesită o dotare minimă (computer, imprimantă, copiator, acces
telefon şi internet), precum şi o persoană angajată, care poate fi asimilată cu cea de Inspector
Integrare Europeană.
Fondurile structurale va însemna un volum de muncă uriaşă în scrierea şi implementarea
proiectelor de dezvoltare, astfel ca acest compartiment va trebui suplimentat cu personal. Asta
nu înseamnă cheltuieli suplimentare deoarece salariile implicate vor putea fi acoperite prin
proiecte. Rolul persoanelor implicate este de a permite accesul oricărui cetăţean la oportunităţile
care există. Tot acest departament poate întocmi proiecte de finanţare pentru administraţia
locală, dar şi pentru cetăţenii comunei, în scopul absorbţiei fondurilor comunitare şi în special
al fondurilor de dezvoltare agricolă - deschidere de noi afaceri, infrastructură rurală, etc.
Această activitate prestată către terţi poate fi sursa de venit, dar în primul rând poate aduce
sume importante sub forma de finanţare nerambursabilă în comunitatea locală. În condiţiile în
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care vor fi fonduri numeroase pentru dezvoltare rurală, primăria însăşi ar trebui să construiască
un compartiment puternic şi funcţional din 2-3 persoane pentru accesarea de fonduri şi pentru
derularea proiectelor.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

înfiinţarea unui punct de informare pentru locuitorii comunei;
dotarea acestui punct şi alegerea personalului;
pregătirea personalului şi participarea la diverse sesiuni de trening;
sesiuni de informare a locuitorilor comunei;
elaborarea de propuneri de finanţare;
implementarea proiectelor.

Prioritate 6. Dezvoltare economică
Obiectivul acestei priorităţi constă în ridicarea nivelului de trai al populaţiei prin îmbunătăţirea
condiţiilor de dezvoltare economică a comunei Lupșanu. Este evident că de activităţi aducătoare
de venit nu se ocupă administraţia locală, ci agenţii economici, însă administraţia poate sprijini
dezvoltarea economică prin acordarea de diverse stimulente.
Componenta 6.1. Industrie
Obiectivul componentei:
Crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea industriei prin atragere de investitori, fapt care
va conduce la creşterea numărului de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei şi
îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei.
Justificare
Pe plan local există un potenţial deosebit de dezvoltare a unei industrii de valorificare a
resurselor locale. În plus, există şi forţă de muncă necesară. Lipsesc însă fondurile necesare
pentru investiţii de start-up, dar programul european de dezvoltare rurală include fonduri pentru
deschiderea de mici activităţi economice în mediul rural, cum ar fi brutărie, fabrică de lapte,
etc.
Din punct de vedere industrial firmele de pe raza comunei desfăşoară activităţi în principal în
domeniile transportului, tâmlărie/mobilă.
Pentru a creşte veniturile la bugetul local, trebuiesc atrase şi alte firme care să- şi stabilească
locaţia pe raza comunei, profitând de avantajul existenţei forţei de muncă a nivelului de
salarizare mai scăzut faţă de zonele urbane și faptul că se află în vecinătatatea autostrăzii A2.
De exemplu, firmele de confecţii îşi vor schimba locaţiile în viitor, orientându-se către mediul
rural, unde există forţă de munca.
Vor trebui însă acordate anumite avantaje (acces la utilităţi, nivelul taxelor şi impozitelor, etc.)
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pentru a atrage potenţialii investitori, iar în faza iniţială cheltuielile legate de aceste avantaje
vor fi mai mari decât veniturile, în condiţiile în care extinderea reţelei de utilităţi este
costisitoare.
Pe de altă parte, pentru populaţia comunei trebuiesc create condiţiile de dezvoltare de mici
afaceri şi aici considerăm că stă cheia dezvoltării localităţii Lupșanu. Și în acest sens trebuie
stimulat spiritul antreprenorial prin organizarea unor forme de pregătire, activităţi care sunt
finanţate prin numeroase proiecte. În acelaşi timp informaţia despre afaceri trebuie sa ajungă la
localnici deoarece există numeroase oportunităţi de finanţare pentru diverse afaceri şi pentru
sprijinirea întreprinzătorilor la start. Fondurile europene au de asemenea o componentă pentru
IMM-uri. Mici afaceri care au şanse pe plan local pot fi:
- Fabrici de mic mobilier, tâmplărie lemn cu geam termopan şi produse manufacturiere de
artizanat şi jucării;
- Fabrici de lactate;
- Brutărie;
- Fabrică de prelucrare a legumelor și fructelor din zonă;
- Puncte de colectare lapte, produse agricole, ciuperci, etc.;
- Fabrică de confecții textile;
- Fabrică de prelucrare a peștelui.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a) fixarea prin PUG a unei zone destinate amplasamentelor industriale: asigurarea de utilităţi
şi căi de acces;
b) identificarea de potenţiali investitori în zonă, contactarea lor şi efectuarea unor oferte;
c) promovarea spiritului antreprenorial în rândul populaţiei comunei prin organizarea a diverse
forme de pregătire în domeniu;
d) informarea populaţiei cu privire la oportunităţile de finanţare pentru dezvoltarea industrială.
Componenta 6.2. Agricultura
Obiectivele componentei
 Creşterea productivităţii în sectorul agricol şi reducerea populaţiei ocupate în agricultura
de subzistentă
 Creşterea numărului tinerilor agricultori care încep pentru prima oară o activitate ca şefi de
exploataţii agricole
 Creşterea puterii de negociere a producătorilor agricoli
 menţinerea schemei de plată unică pe suprafaţă până în 2020 (subvenţia pe hectar va creşte
progresiv până în 2019);
 sprijin pentru o agricultură „verde” şi pentru o agricultură ecologică (menţinerea păşunilor
permanente, diversificarea culturilor în fermă şi menţinerea unor zone de interes ecologic.
Ex: perdele de protecţie forestieră);
 sprijin pentru tinerii fermieri (tânăr de până la 40 de ani, care îşi începe activitatea în
domeniul agricol va putea beneficia de ajutor financiar nerambursabil de până la 70.000
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euro pentru instalarea în fermă/deschiderea unei afaceri în agricultură, formare
profesională şi servicii de consultanţă);
 sprijin pentru micii fermieri - conform unei proceduri simplificate, micii fermieri vor putea
beneficia de o subvenţie anuală fixă cuprinsă între 500 şi 1250 euro;
 plată directă suplimentară de până la 5% din pachetul financiar naţional pentru zone rurale
defavorizate/zone care se confruntă cu constrângeri naturale.
Justificare
Pentru îmbunătăţirea performanţelor economice şi de mediu din sectorul agro-industrial
este nevoie de dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii, inclusiv
introducerea de tehnologii ecologice şi cu emisii reduse de carbon. Se recomandă
cooperarea între sectorul agricol, sectorul alimentar şi cel forestier şi crearea unor grupuri
operaţionale care să reunească agricultorii, cercetătorii, întreprinzătorii din sectorul agricol,
cel alimentar şi al serviciilor de consultanţă.
Formarea de grupuri de producători locali poate reprezenta o soluţie pentru formarea unor
exploataţii agricole de dimensiuni mari. Cheltuielile de producţie pot fi reduse prin
achiziţionarea în comun a unor utilaje şi resurse necesare desfăşurării activităţii. Crearea de
parteneriate pentru înfiinţarea centrelor de colectare, prelucrare şi valorificare a producţiei
agricole sunt măsuri care ar încuraja populaţia activă în agricultură să investească în
modernizarea exploataţiilor. În acest sens, o atenţie aparte trebuie acordată certificării
produselor tradiţionale, creării lanţului de producător pentru produse ecologice şi reţele de
comercializare şi promovarea produselor agricole pe plan local şi internaţional.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a) informarea populaţiei cu privire la reglementările în domeniul agriculturii şi zootehniei:
subvenţii, facilităţi, etc.;
b) sprijin pentru investitorii interesaţi de amenajări de luciu de apă pentru piscicultura şi
acvacultură;
c) sprijin pentru organizarea de puncte de colectare a laptelui - identificarea firmelor
interesate să preia laptele şi analiza preţurilor; asigurarea logisticii;
d) sprijinirea deschiderii de afaceri în agricultură de către întreprinzători (sere, ciupercării,
creştere de prepeliţe, etc.); sprijinul se poate face prin asigurarea de consultanţă gratuită;
e) dezvoltarea unor interfeţe de preluare a recoltelor agricole pentru valorificare centre de
predare;
f) sprijinirea înfiinţării, restructurării şi consolidării fermelor prin:
 formarea de exploataţii agricole
 investiţii în tehnologii performante (inclusiv investiţii în sisteme de irigare eficiente)
 utilizarea de materiale biologice de calitate
 dezvoltarea de produse agricole în cadrul fermelor ecologice specializate pe diferite
culturi
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reabilitarea plantaţiilor pomicole, viticole
diversificarea fermelor de animale

g) stimularea parteneriatului prin înfiinţarea de reţele/grupuri de producători agricoli, pentru:
 promovarea pe pieţele locale şi internaţionale prin integrarea producătorilor primari
în lanţul alimentar;
 certificarea produselor agricole, crearea unor brand-uri înfiinţarea centrelor de
colectare, prelucrare şi valorificare a producţiei agricole/produselor autohtone
ecologice;
 certificarea produselor tradiţionale, crearea lanţului de producător pentru produse
ecologice şi reţele de comercializare şi promovarea produselor agricole pe plan local
şi internaţional;
 încurajarea colaborării între agricultori, cercetători, consultanţi agricoli şi
întreprinzători pentru iniţierea de activităţi de inovare şi cercetare aplicativă;
 acțiuni de informare, consiliere şi de formare profesională a agricultorilor despre
cerinţele UE şi oportunităţi agricole, dezvoltarea serviciilor de consultanţă agricolă
şi de accesare a fondurilor europene pentru micii fermieri;
 gestionarea riscurilor la nivelul exploataţiilor, printr-o serie de acţiuni, instrumente
preventive şi de restaurare.
Componenta 6.3. Comerţ
În perioada 2014-2020, potrivit Cadrului Strategic Comun, vor beneficia de prioritate
investiţiile în spiritul antreprenorial, în exploatarea comercială a noilor idei şi a rezultatelor
cercetărilor, crearea unor întreprinderi orientate într-o mai mare măsură către cunoaştere şi
serviciile de consiliere în domeniul afacerilor, în special pentru înfiinţarea şi transferul de
întreprinderi, accesul la noi pieţe, transferul de tehnologie şi previziunea tehnologică,
dezvoltarea instrumentelor online, precum şi inovaţia orientată spre utilizator şi design.
Obiectivul componentei
Crearea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat pe raza comunei
Lupșanu, comerţ care să respecte reglementările în vigoare şi care să nu pericliteze sănătatea
populaţiei.
Justificare
Pe raza comunei comerţul se desfăşoară prin intermediul a 5 puncte comerciale particulare,
spaţiile comerciale fiind amplasate în locuinţe proprii sau spaţii închiriate.
Apariţia acestora puncte de desfacere s-a facut într-un mod nesistematizat, iar condiţiile de
desfacere nu respectă reglementările, care nici nu sunt cunoscute de către comercianţi. Ca atare,
aceste reglementări trebuiesc făcute cunoscute. În plus trebuie constituit un cadru sistematizat
de desfăşurare a comerţului. Aceste afaceri sunt în acest moment în situaţie de risc datorită
necesităţii respectări noilor reglementari, fapt care implică investiţii financiare semnificative în
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renovări de spaţii şi dotări, regimul sever al condiţiilor de comercializare a produselor
alimentare impunând cheltuieli ridicate pentru investiţii. În contextul viitoarelor evoluţii în
domeniu, este previzibil falimentul acestor mici puncte de desfacere şi apariţia unor magazine
cu o gamă mai variată de produse, în condiţiile în care micii comercianţi vor trebui sa facă
investiţii mari pentru a se alinia la standarde, investiţii imposibil de făcut în acest moment.
Atribuţia administraţiei locale în domeniu este de a veghea la respectarea reglementărilor.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a)
b)
c)
d)

informarea comercianţilor cu privire la condiţiile de comercializare a produselor alimentare;
stabilirea mecanismelor de control a respectarii reglementarilor în vigoare
identificarea de comercianţi doritori să investească;
asigurarea facilităţilor necesare (utilităţi) pentru localizarea acestor afaceri în comuna
Lupșanu.

Componenta 6.4. Servicii
Obiectivul componentei:
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite către populaţie pe raza comunei.
Justificare:
Infrastructura de servicii este mai puţin dezvoltată în localitatea Lupșanu şi acest fapt conduce
de deplasarea populaţiei către alte localităţi pentru rezolvarea problemelor, cu efect legat de
creşterea costurilor acestor servicii.
Administraţia locală poate stimula potenţialii investitori în domeniul serviciilor, de exemplu
prin acordarea unor terenuri sau spaţii prin contracte de parteneriat.
În acest scop se impune identificarea serviciilor necesare pe raza comunei şi elaborarea unor
oferte, care să includă acces la utilităţi, etc. Domeniul serviciilor, dezvoltat haotic până în acest
moment, va suferi mari schimbări în perioada următoare. Este în sarcina administraţiei locale
să întrevadă aceste evoluţii, să le sprijine şi să profite de pe urma lor.
Nu trebuiesc neglijate serviciile prestate de către furnizori de mărime redusă (cum ar fi
tâmplărie aluminiu, izolări termice de clădiri, frizerie-coafor, service auto, etc. La situaţia
actuală a fondului locativ, în viitorul apropiat vor trebui aduse îmbunătăţiri, ceea ce înseamnă
activitate pentru mici meseriaşi. Stimularea spiritului antreprenorial şi informarea cetăţenilor
cu privire la oportunităţi legate de diverse scheme de finanţare ar reduce costurile faţă de cele
practicate de firme din alte localităţi (datorită transportului şi a costurilor mai mari cu forţă de
muncă) şi ar contribui şi la bugetul local prin plata de taxe şi impozite.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
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a) informarea prestatorilor de servicii cu privire la cerinţele în domeniu;
b) promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor locali şi pentru dezvoltarea unor
activităţi economice în domeniul serviciilor;
c) înfiinţarea unor servicii de consultanţă în domeniu, inclusiv pentru accesarea de fonduri
europene.
Componenta 6.5. Turism şi agroturism
Obiectivul componentei
Creșterea atractivității turistice a comunei Lupșanu prin obţinerea de resurse financiare pentru
iniţierea de afaceri în domeniul turismului şi al agroturismului.
Justificare
Activitatea turistică la nivelul comunei este foarte puţin dezvoltată şi din acest motiv și
veniturile din astfel de activităţi sunt reduse. Potenţialul turistic este determinat în mare măsură
de turismul piscicol datorita bălților de pe teritoriul comunei Lupșanu care prezinta o
importanta știintifică pentru flora și fauna sa cât și pentru pescuit.
Turismul de agrement şi pentru pescuit sportiv se poate îmbina în judeţul Călăraşi si cu alte
forme de turism care se pot practica în zonă. Este vorba de turismul ecvestru, cu programe şi
trasee variate în zona și turism ecumenic.
Descrierea activităţilor ce trebuiesc întreprinse:
a) promovarea unei politici de încurajare a activităţilor de interes turistic în asociere cu alte
activităţi care pot căpăta specific local (vânătoare, pescuit sportiv, etc.);
b) amenajarea unei zone de agrement ;
c) crearea infrastructurii pentru turism şi agroturism - căi de acces şi alte utilităţi;
d) crearea de condiţii alternative pentru petrecerea timpului liber de către turişti;
e) sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în deschiderea de afaceri în domeniu - pensiuni turistice
cu iaz, etc.
f) amenajarea unui punct de informare pentru turişti şi pentru întreprinzători în turism,
oferindu-se informaţii despre oportunităţi de finanţare, standarde, legislaţie, etc.
g) modernizarea şi reamenajarea spaţiilor publice, amenajarea malurilor bălților pentru
pescuitul de agrement şi sportiv.

83

CAPITOLUL V
SURSE DE FINANȚARE ȘI PORTOFOLIU DE PROIECTE PENTRU PERIOADA
2014 – 2020
5.1 Surse de finanțare
La nivelul administraţiilor publice locale, există o plajă variată de surse de finanţare pentru
proiectele de investiții de interes local.
Alegerea celei mai optime surse de finanțare pentru un proiect de investiții dezvoltat la nivel
local, implică o bună cunoaștere a legislației naționale în vigoare, a legislației europene în
materie de fonduri, a Programelor Operaționale aferente fondurilor UE, precum și a nevoilor
curente și viitoare ale comunitatii locale.
Ca urmare, pentru un obiectiv de investiție local, puntem considera una sau mai multe surse de
de finanțare:
a) Bugetul local
b) Bugetul județului Călărași
c) Bugetul de stat
d) Programe guvernamentale
e) Fonduri Europene Structurale și de Investiții (prin Programe Operationale, PNDR)
f) Granturi
g) Instituții financiare interne și internaționale
h) Alte surse de finanțare (ambasade, fundații, organizații).
a) Bugetul local

Legea numarul 215/2001 administrației publice și locale cu toate modificările și completările
ulterioare este actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la nivel local,
astfel în secțiunea a doua “Atribuţiile consiliului local”, articolul 36, punctual (4), consiliul
local “aprobă bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul
de încheiere a exercițiului bugetar, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și
contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unitații
administrativ-teritoriale, în condițiile legii”.
Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, posibilele venituri la bugetul
local, pot fi: “Art. 5. - (1) Veniturile bugetare locale se constituie din:
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsaminte, alte venituri şi
cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
d) donaţii şi sponsorizări.”
Totodată consiliul local are în atribuții aprobarea documentației tehnico-economice pentru
lucrarile de invesții de interes local, a strategiei de dezvoltare economico-sociale, de mediu
pentru localitate, precum și asigurarea realizarii diverselor lucrări și măsuri prinvind procesul
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de integrare europeană, mediu și furnizarea diverselor servicii publice.
b) Bugetul judeţului Călărași

O alta sursă de finanțare la nivel local, este reprezentată de Bugetul Județean, în care pot fi
repartizate fonduri, pentru echilibrarea bugelor locale. Astfel, în conformitate cu articolul 33,
alin. 3, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pot fi repartizate fonduri din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin
legea bugetului de stat, şi din cota de 22% din impozitul pe venit incasat.
c) Bugetul de stat

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiţii
finanţate din imprumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi
se aprobă anual, în poziţie globală, prin legea bugetului de stat.
Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia (ministerele
şi agenţiile), precum şi din alte bugete, se pot acorda transferuri către bugetele locale pentru
finanţarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes naţional, judeţean ori local.
d) Programe guvernamentale

Principalele programe guvernamentale sunt:
• Programul Național de Dezvoltare Localș, aprobat prin O.U.G. 28/2010;
Obiectivele de investiții care pot fi finantate în cadrul acestui program trebuie să vizeze unul
dintre următoarele domenii specifice:
a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi stații de

tratare a apei;
b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi stații de epurare a

apelor uzate;
c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare /dotare a unităților de învătământ preuniversitar;
d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitătilor sanitare din mediul rural;
e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu

prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri
comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităților;
f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podețe sau punți pietonale;
g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local,
respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;
h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare,
după caz;
j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.
Finanțarea Programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor
aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
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Administrației Publice, pe subprograme, din fonduri aprobate anual cu această destinație în
bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal
constituite.


Programul privind alimentarea cu apa la sate și locuinţe sociale, conform H.G.
687/1997, cu completările și modificările ulterioare;

Aceast program prevede contractarea și garantarea de catre Guvern a unor credite pentru
realizarea unor proiecte privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor,
asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților
rurale.


Programul privind privind Renașterea Satului Românesc - 10 case pentru
specialiști, conform H.G. 151/2010, cu completările și modificările ulterioare;

Programul preverde construirea în fiecare comună din România a maximum 10 case prin
A.N.L., ce vor fi predate autorităților locale în a căror rază administrativ-teritorială se află
acestea. În cazul comunelor în care sunt înregistrate mai multe cereri, prin acest program se pot
construi un numar de 15 case. Locuințele vor fi construite cu finanțare de la bugetul de stat, în
limita sumelor alocate cu aceasta destinație prin legea bugetului de stat.
Acestea vor fi închiriate către personalul didactic, medici, asistenți medicali și polițiști care
îți desfășoară activitatea în mediul rural, cu vârsta sub 35 de ani.


Programul prioritar naţional pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru
aşezăminte culturale, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul
rural şi mic urban, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

Acest program este instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

e) Fonduri Europene Structurale și de Investiții (prin Programe Operationale, PNDR)

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Axe prioritare pentru finanțare prin FEADR:
Axa I - Creşterea competitivității sectorului agricol și silvic
Domenii majore de intervenţie:
Domeniul de intervenție 1. Formare profesională (training), informare și difuzare de cunostințe
Domeniul de intervenție 2. Instalarea tinerilor fermieri
Domeniul de intervenție 3. Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori
Domeniul de intervenție 4. Modernizarea exploatațiilor agricole
Domeniul de intervenție 5. Îmbunătățirea valorii economice a pădurii
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Domeniul de intervenție 6. Creșterea valorii adaugate a produselor agricole și forestiere
Domeniul de intervenție 7. . Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
și adaptarea agriculturii și silviculturii
Domeniul de intervenție 8. Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta
Domeniul de intervenție 9. Înființarea grupurilor de producatori
Axa II - Îmbunătățirea mediului și a zonelor rurale
Domenii de intervenţie:
Domeniul de intervenţie 1. Sprijin pentru zonele defavorizate
Domeniul de interventie 3. Plați de agro-mediu
Domeniul de interventie 4. Prima împadurire a terenurilor agricole
Domeniul de interventie 5. Prima împadurire a terenurilor neagricole
Axa III - Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale
Domenii de intervenție:
Domeniul de intervenție 1. Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microintreprinderi.
Domeniul de intervenție 2. Încurajarea activităților turistice.
Domeniul de intervenție 3. Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea și îmbunătățirea
moștenirii rurale.
Axa IV- LEADER - are in vedere implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru
îmbunatățirea guvernării administrative la nivel rural.
Domenii de intervenție:
Domeniul de intervenție: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
Domeniul de intervenție: Îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural
Domeniul de intervenție: Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale
Domeniul de intervenție: Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de
competenţe şi animarea teritoriului
Domeniul de intervenție: Construcţie parteneriate public-private

Acțiunile care vor fi intreprinse în cadrul Axei IV sunt sintetizate în cadrul a 3 măsuri, respectiv:
19.1. Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală
Creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea unor strategii integrate, ceea ce
va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a
lucra împreună și de a interacționa în favoarea comunităților din teritoriile LEADER;
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Întocmirea strategiei de dezvoltare locală, reprezintă o oportunitate ideală pentru GAL de a
implica, în mod activ, actori locali și organizații noi. În acest fel, GAL-ul poate analiza nu
numai nevoile și oportunitățile de dezvoltare, ci și mecanismul de implicare activă a populației;
Acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu scopul de a pregăti și implementa
o strategie integrată de dezvoltare locală pentru o anumită zonă.
BENEFICIARII:
Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de Parteneriat, indiferent dacă
reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 20072013, sau parteneriate potențiale/existente formate din parteneri care au fost membri în GALuri autorizate și/sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri;
Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai societății civile vor reprezenta cel
puțin 51% la nivel decizional. Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel
decizional (organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la populația
acoperită într-un teritoriu GAL
19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
Prin acțiunile sale, abordarea LEADER va îmbunătăți dezvoltarea și potențialul local.
LEADER vizează consolidarea coerenței teritoriale. Sprijinirea implementării activităților în
cadrul LEADER oferă posibilitatea de a acoperi nevoile locale printr-o abordare integrată,
multisectorială, de jos în sus. Competența tranversală a LEADER îmbunătățește
competitivitatea și mediul natural, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și
combaterea sărăciei și excluderii sociale. În strategiile elaborate vor fi prezentate tipuri de
acțiuni ce se regăsesc în categoriile de acțiuni eligibile specifice PNDR și/sau inovative
specifice LEADER.
OBIECTIVELE submăsurii 19.2:
 Stimularea inovării;
 Consolidarea identității locale și a profilului local;
 Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;
 Soluționarea problemelor demografice;
 Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;
 Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu
dizabilități și membrii minorităților;
 Creșterea competitivității la nivel local;
 Conservarea resurselor și protecția mediului natural;
 Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.
BENEFICIARII:
 Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare
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Locală, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/2013;
 În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locala s-a identificat oportunitatea dezvoltării
unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun
alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării
măsurilor de evitare a conflictului de interese.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000
Euro/ proiect.
Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maximă
prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită
de GAL-uri astfel:
– pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%;
– pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%;
19.4./19.5./19.6. Sprijin pentru pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor de
cooperare interteritorială și transnațională
În cadrul LEADER, cooperarea este un mod de a îmbunătăți perspectivele și strategiile locale,
a obține acces la informații și idei noi, a învăța din experiența altor regiuni sau țări, de a stimula
și sprijini inovarea și de a dobândi aptitudini și a obține mijloace pentru a îmbunătăți calitatea
serviciilor furnizate. Proiectele de cooperare dintre GAL -uri/parteneri vor fi implementate sub
responsibilitatea unui GAL coordonator. Implementarea proiectelor de cooperare nu este
obligatorie la nivelul GAL-urilor.
Tipurile de activități includ, printre altele:
- pregătirea proiectelor de cooperare inter-teritorială și transnațională;
- promovarea unor produse, practici, procese și tehnologii noi;
- organizarea unor procese de lucru comune, prin partajarea echipamentelor și resurselor;
- crearea unor lanțuri scurte alimentare și a unor piețe locale;
- abordările colective ale proiectelor de mediu;
- proiecte pilot care vizează oricare dintre acțiunile de mai sus.
19.7/19.8 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare
Obiectivul - Asigurarea costurilor de funcționare și a celor realizate cu activitățile de animare
ale Grupurior de Acțiune Locală ( GAL)
BENEFICIARII:
Grupurile de Acțiune Locală ( GAL) selectate și autorizate de către Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale ( MADR) prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală (DGDR) - Autoritate
de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM- PNDR) pentru
perioada de programare 2014 - 2020
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SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de 100%
La nivelul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), costurile de funcționare și de animare
nu trebuie să depășească 20%) din costurile public totale efectuate pentru această Strategie;
în situația în care în cazul SDL au fost bugetate costuri de funcționare și animare mai mici de
20% respectarea ponderii bugetate în cadrul Strategiei aprobate va fi obligatorie pe parcursul
implementării acesteia.
Tipuri de sprijin
o rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, plăți în avans, cu condiția
constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului
de 100% din valoarea avansului, în cnformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Regulamentului
(UE) nr. 1305/ 2013
MĂSURI finanțate prin PNDR:
Măsura 4 – Investiții în active fizice
Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru
creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente
performante în raport cu structura agricolă actuală precum și investițiile pentru modernizarea
fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea
calității activelor fixe.
OBIECTIVE:
 Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea
competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor
obținute;
 Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în
exploatații comerciale;
 Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;
 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei
și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare
integrate.
BENEFICIARII:
 Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de
producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele
membrilor;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL:
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În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție
standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50%din totalul cheltuielilor eligibile și nu va
depăși:
pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici
din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic,
respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;
În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul
public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:
 pentru proiectele care prevăd achiziții simple:
– maximum 500.000 euro;
 pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:
– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru
legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:
- maximum 2.000.000 euro;
În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși
maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.
Submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității
exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea
și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia
plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.
OBIECTIVELE submăsurii 4.1a






Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor
obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel
fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei
din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

BENEFICIARII:

 fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și
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cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în
secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu
condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer
• Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a

depăși:
- 100.000 euro pentru achiziții simple;
- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie
etc.);
- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la
nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
• Ferme medii : intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a
depăși:
- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie
etc.);
- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul
exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).
• Ferme mari: intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a
depăși:
- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie);
-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul
exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
• Forme asociative: intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile,
fără a depăși:
- 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer;
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie);
- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul
exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
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Submăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care
realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor
agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția
produselor pescărești.
OBIECTIVELE submăsurii 4.2:
 Înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
 Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
 Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a
emisiilor GES;
 Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
 Creşterea numărului de locuri de muncă.
BENEFICIARII:
 Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
 Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:
o 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative
o 40% pentru alte întreprinderi
nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care
conduc la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții
care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat
(indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de
producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar
integrat.
Submăsura 4.2a - Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții
corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și
marketingul produselor din fructe.
OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:
o modernizarea și crearea de unități de procesare;
o introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
o creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
o îmbunătățirea controlului intern al calității;
o creșterea numărului de locuri de muncă;
o scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES
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BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:
 Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
 Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale
pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de
Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
Întreprinderi micro și mici - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor
eligibile, fără a depăși:
o 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
o 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, depozitare,
condiționare, procesare și comercializare);
Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile,
fără a depăși:
 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar
integrat;
 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat
(colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).
Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără
a depăși:
o euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
o 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lanț alimentar integrat
(colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).

Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii
agricole şi silvice
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este îmbunătățirea performanței
economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în
vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole,
îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor, cât și eficientizarea utilizării apei în
agricultură.
OBIECTIVELE submăsurii 4.3:



sM4.3 - IRIGAȚII: - Modernizarea infrastructurii de irigații.
sM4.3 - AGRICOL:
- Creșterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor
agricole;
- Modernizarea şi adaptarea căilor de acces;
- Asigurarea unei bune aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de
desfacere
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sM4.3 - SILVIC:- Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului
forestier.

BENEFICIARII:
· sM4.3 - IRIGAȚII: - Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din
proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.
· sM4.3 - AGRICOL: - Unități Administrativ Teritoriale şi/ sau Asociații ale acestora
constituite conform legislației naționale în vigoare.
· sM4.3 - SILVIC:
- Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari
de pădure și/ sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare;
- Unități Administrativ Teritoriale și/ sau Asociații ale acestora, proprietari de pădure;
- Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în
vigoare.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
· sM4.3 - IRIGAȚII - rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune
(SPP);
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare
și repompare (SPA, SRP).
· sM4.3 - AGRICOL - rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi:
– 1.000.000 Euro/ proiect.
· sM4.3 - SILVIC - rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile, şi nu va depăşi:
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere.
Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a stabilirii pentru
prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/conducători unici ai unei exploatații agricole.

OBIECTIVE:
o Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate
agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se
asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;
o Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea
procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi
bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

95

o Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în
vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.
o Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va
crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general
BENEFICIARII:



Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care
se instalează ca unic șef al exploatației agricole
Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se
instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung
în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul
exploatației respective.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum 50.000 Euro:
· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:
75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
SCOPUL investițiilor
sprijinite
în
cadrul
acestei
submăsuri
este
sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și
întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări
economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.
OBIECTIVELE submăsurii 6.2:
o Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici
dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul
rural;
o Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și
întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de
muncă în spațiul rural;
o Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.

BENEFICIARII:
o Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică
activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
o Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
o Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități nonagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
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o Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de
Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în
momentul depunerii proiectului (start-ups).
SPRIJINUL NERAMBURSABIL:
 va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:
– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de
Afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.
 va fi în valoare de:
– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și
de agroturism
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități.
6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru
creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente
performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea
fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea
calității activelor fixe.
OBIECTIVE:



Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;
Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

BENEFICIARII:
 Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria
de fermă mică*:
* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției
standard)
SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maxim 15.000 Euro:
 se acordă în două tranșe astfel:
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;
 se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul
pomicol).
Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
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SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru
microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități
non-agricole în zonele rurale.
OBIECTIVELE submăsurii 6.4.
 Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități nonagricole desfășurate în zonele rurale;
 Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea
veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;
BENEFICIARII:
o Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
o Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada
cofinanțării;
o Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază
agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente
încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al
proiectului
• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali
• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis
Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:



creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă
uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;
crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de
învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a
școlilor profesionale în domeniul agricol.

OBIECTIVELE submăsurii 7.2




Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată
îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la
îmbunătățirea nivelului de trăi în zonele rurale;
Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII:
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Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi
infrastructură de tip after-school).

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de: 100% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt
NEgeneratoare de venit și nu va depăși:
-

1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin
(infrastructură de drumuri, apă sau apă uzată);
2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și
apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care
vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului
cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a
așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.
OBIECTIVELE submăsurii 7.6:
Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural
imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;
Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând
astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;
Dezvoltare locală sustenabilă;
BENEFICIARII:
ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
Unități de cult conform legislației în vigoare;
Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de
patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;
Comunele conform legislației în vigoare.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:
-

100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică,
NEgeneratoare de venit dar nu va depăși 500.000 euro.

Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

SubMăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este:
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de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;
de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a
plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;
de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor
după închiderea stării de masiv;
de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața
împădurită.
OBIECTIVELE submăsurii 8.1:
Promovarea sechestrării carbonului;
Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
Reducerea eroziunii solului;
Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;
Refacerea și conservarea biodiversității locale.
BENEFICIARII:
Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;
Deținătorii privați de teren agricol și neagricol;
Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol;
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:
Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului
tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)
Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea
costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de
venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2.
Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol
Submăsura 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este încurajarea înființării și
funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu
prevederile legislației naționale.
OBIECTIVELE submăsurii 9.1:
Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la
cerințele pieței;
Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare,
centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție
deosebită recoltării și disponibilității;
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Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi
dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și
organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.
BENEFICIARII:

-

grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt
recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare:
culturi de câmp;
horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);
creșterea animalelor și păsărilor, mixte;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% dar:
depăși:
– anual 10% din valoarea producției comercializate
– 100.000 euro/ an
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul
grupului astfel:






Anul I - 10%;
Anul II - 8%;
Anul III - 6%;
Anul IV - 5%;
Anul IV - 4%

Sprijinul nerambursabil se va plăti sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe
o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost
recunoscut.
Submăsura 9.1a - Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de înființare a grupurilor
de producători în sectorul pomicol.
OBIECTIVELE submăsurii 9.1a






Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;
O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;
Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;
Crearea și promovarea lanțurilor scurte;
Respectarea standardelor comunitare de mediu și climă, siguranță alimentară etc.
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BENEFICIARII: - Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în
definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1
ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului;
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să
depășească anual 10% din valoarea producției comercializate și 100.000 euro/an.
Sprijinul nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe
o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost
recunoscut.
Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul
grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii
medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de
aderarea la grup.
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul
grupului astfel:
• anul I - 10%
• anul II - 8%
• anul III - 6%
• anul IV - 5%
• anul V - 4%.
Submăsura 16.4 și Submăsura 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală
între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea dintre actori în
sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din
lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare
a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori.
OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea dintre fermieri,
procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare
în mediul rural, ci şi



Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice;
Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor
agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare.

BENEFICIARII acestor submăsuri sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui
ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un
fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul
agricol/pomicol, în funcție de submăsură:
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Fermierii;
Organizații neguvernamentale;
Consilii Locale;
Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de
alimentație publică;

PONDEREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL este de maxim 100% din totalul
cheltuielilor eligibile, dar nu va depăși 100.000 euro astfel:





în cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul
altor submăsuri (4.1/ 4.1a si/ sau 4.2/ 4.2a), atunci costurile sunt acoperite din submăsurile
16.4 și 16.4a, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul
acelor submăsuri;
valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor submăsuri nu va depăși valoarea
maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4 și submăsurii 16.4.a;
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului
acordat pe proiect depus.

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)
Axa Prioritară 2 – Imbunătățirea competitivității IMM-urilor
• Valoare alocată – 700 mil euro FEDR
• Tipuri de activități – construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii
IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini,
inclusiv noi tehnologii – crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor
de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente
• Potențiali beneficiari – IMM – uri
Axa Prioritară 3 – Eficiență energetică în clădiri publice
• Valoare alocată – 300 mil euro FEDR
• Tipuri de activități – eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare
a acestora
• Potențiali beneficiari – autorități publice centrale și locale
Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
• Valoare alocată – 300 mil euro FEDR
• Tipuri de activități – restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural
• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale
– autorități publice centrale
– ONG – uri
– unități de cult
– parteneriate
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Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală
• Valoare alocată – 900 mil euro FEDR
• Tipuri de activități – reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura
conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T – construcţia / reabilitarea /
modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului
judetean respectiv
• Potențiali beneficiari – autorități publice locale (CJ)
Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
• Valoare alocată – 95 mil euro FEDR
• Tipuri de activități – valorificarea economică a potențialului turistic balnear – valorificarea
economică a potențialului turistic cu specific local – infrastructură turistică publică de
agrement
• Potențiali beneficiari – autorități publice locale – parteneriate
Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale
• Valoare alocată – 400 mil euro FEDR
• Tipuri de activități:
- construcţia de spitale regionale
- reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă
- reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale
(ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
- construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie
integrată
- reabilitare/
modernizarea/
dotarea
infrastructurii
de
servicii
sociale
fără componentă rezidențială
- construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe
protejate etc.
• Potențiali beneficiari:
– autorități publice locale
– furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii
– parteneriate
Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale
• Valoare alocată – 340 mil euro FEDR
• Tipuri de activități:
– construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare
(creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐
VIII)
– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale, liceelor
tehnologice
– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare
• Potențiali beneficiari
– unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
– instituţii de învăţământ superior de stat.
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Programul Operațional Capital Uman (POCU)
Alocare estimativă POCU 2014-2020: 3666 mililoane Euro
Axe prioritare și priorităţi de investiţii propuse pentru finanţare în cadrul Programul Operaţional
Capital Uman 2014 - 2020:
- Axa prioritară 1: Intiațiva "Locuri de muncă pentru tineri";
Priorități de investiţii:
 integrarea durabilă pe piaţa forţei de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc
de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă
cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusive prin
implementarea garanţiei pentru tineri;
-

Axa prioritară 2: Îmbunatățirea situaţiei tinerilor din categoria NEET;
Priorități de investiţii:

 integrarea durabilă pe piaţa forţei de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc
de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă
cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusive prin
implementarea garanţiei pentru tineri;
-

Axa prioritară 3: Locuri de munca pentru toti;
Priorități de investiţii:

 acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru
persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru persoanele cu şanse
mici de angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forţei
de muncă;
 activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare;
 adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor şi a antreprenorilor;
 modernizarea instituţiilor pieţei forţelor de muncă, precum serviciile publice şi private de
ocupare a forţei de muncă şi îmbunătăţind satisfacerea nevoilor pieţei forţelor de muncă,
prin măsuri de stimulare a mobilităţii transnaţionale a lucrătorilor şi prin programe de
mobilitate şi printr-o mai bună cooperare între instituţii şi părţile interesate relevante.
-

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea saraciei;
Prioritati de investitii:

 integrarea socioeconomic a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii;
 dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii şi solidare pentru a facilita
accesul la locuri de muncă;
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 creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusive asistenţă
medicală şi servicii sociale de interes general;
 promovarea antreprenoriatului social şi a integrării profesionale în întreprinderile sociale
şi promovarea economiei sociale;
- Axa prioritară 5: Educație și competente;
Prioritati de investitii:
 reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la
învăţământul;
 îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei învăţământului terţiar şi a celui echivalent şi a accesului
la acestea;
 creşterea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupele de vârstă;
 sporirea relevanţei pe piaţa forţei de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea
tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de
formare profesională;
- Axa prioritară 6: Asistența Tehnică
Priorități de investiţii:
 sunt menite să completeze şi să sprijine intervenţiile aferente tuturor celorlalte priorităţi de
investiţii, prin asigurarea unei comunicări adecvate referitoare la tipul şi ţinta intervenţiilor
susţinute, cât şi prin sprijinirea beneficiarilor cu privire la elaborarea şi implementarea cu
succes a proiectelor.

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

POC este elaborat pentru a răspunde recomandărilor în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor
structurale pentru promovarea creşterii economice şi a competitivităţii.
Alocare estimativă POC 2014-2020: 1348 mililoane Euro
Axe prioritare și priorităţi de investiţii propuse pentru finanţare în cadrul Programul Operaţional
Competitivitate 2014 - 2020:
- Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) pentru a sprijini
competitivitatea economică;
 Priorități de investiţii:
 Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi,
centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior; o îmbunătăţirea infrastructurilor
de cercetare şi inovare (C&I) şi a capacităţilor pentru a dezvolta excelenţa în materie de C&I
şi promovarea centrelor de competenţă.
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- Axa prioritara 2: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă;
 Priorități de investiţii:



Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru guvernare electronică, elearning, incluziune digitală,
cultură online şi e-sănătate;
Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC; o
extindere a conexiunii în bandă largă şi difuzarea reţelelor de mare viteză, precum şi
sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente şi a reţelelor pentru economia digitală.

Programul Operațional Capacitate Administrativă (PO CA) 2014-2020
PO CA este structurat pe trei axe prioritare şi are rolul de a contribui la crearea unei administraţii
publice moderne capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică a ţării, prin intermediul
unor servicii publice, investiţii şi reglementări de calitate, contribuind la atingerea obiectivelor
strategiei 2020.
PO CA prevede operaţiuni legate de creştere a calităţii politicilor publice şi a strategiilor
elaborate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, sistematizare şi creştere a calităţii
reglementărilor în vederea reducerii birocraţiei pentru mediul de afaceri şi cetăţeni, precum şi
identificare, dezvoltare şi implementare de măsuri pentru îmbunătăţirea managementului
financiar la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Alocare estimativă PO CA 2014-2020: 561 mililoane Euro

Axe prioritare și priorităţi de investiţii propuse pentru finanţare în cadrul Programul Operaţional
Capacitate Administrativă 2014 - 2020:
-

Axa prioritară 1: Guvernare eficientă, predictibilă și transparentă;
Prioritate de investiţie:

 Investiţii în capacitatea instituţională şi în eficienţa administraţiilor şi a serviciilor publice
în vederea realizării de reforme, a unei mai bune reglementări şi a bunei guvernanţe;
-

Axa prioritară 2: Administrație accesibilă;
Prioritate de investiţie:

 Investiţii în capacitatea instituţională şi în eficienţa administraţiilor şi a serviciilor publice
în vederea realizării de reforme, a unei mai bune reglementări şi a bunei guvernanţe;
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

PO AT 2014-2020 îşi propune să vină în întâmpinarea deficienţelor constatate, prin forme de
sprijin adecvate, adresate atât beneficiarilor de finanţare din fondurile ESI, în limitele

107

complementarităţii cu sprijinul de pe axele proprii de asistenta tehnica ale pogramelor
operationale, cât şi asupra sistemului de coordonare, gestiune şi control al fondurilor ESI, pe
latura consolidării capacităţii administrative şi a stabilităţii şi profesionalizării resursei umane
din acest sistem.

Alocare estimativă PO AT 2014-2020: 319 mililoane Euro
Axe prioritare și priorităţi de investiții propuse pentru finanţare în cadrul Programul Operaţional
Capacitate Administrativă 2014 - 2020:




Axa prioritară 1: "Capacitatea beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate
din fondurile ESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri";
Axa prioritară 2: "Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor ESI";
Axa prioritară 3: "Resursele umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi
control al fondurilor ESI în România";

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM)
Alocare estimativă POIM 2014-2020: 9657 mililoane Euro
Domeniile de intervenție acoperite de POIM 2014-2020:
-

Transport (rutier, feroviar, aerian, naval, maritim, intermodal, siguranţă transporturi,

vămi);
Mediu (sector apă și apă uzată, managementul deşeurilor, biodiversitate, schimbări
climatice, managementul şi prevenirea dezastrelor);
Energie (resurse regenerabile, cogenerare, sisteme distribuţie).
-

Astfel, Programul Operațional Infrastructura Mare cuprinde 8 axe prioritare pentru
finanţare:
•
-

Transport:
Axa prioritară 1: Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a
transportului cu metroul;
Axa prioritara 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil
şi eficient;
•
Mediu:
Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management
eficient al resurselor;
Axa prioritară 4: Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii,
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric;
Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi
gestionarea riscurilor;
Energie curată şi Eficienţă Energetică:
Axa prioritaăa 6: promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea
susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon;
Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de
•
-
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termoficare în oraşele selectate;
Axa prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi
gazelor naturale.
POS MEDIU
Beneficiari eligibili pot fi Autoritați ale administrației publice locale
Operaţiuni
• prevenirea poluării (se pot face investiții privind: instalații si echipamente pentru prevenirea
și controlul integrat al poluării; sisteme și echipamente noi pentru monitorizare; echipamente
noi de reținerea emisiilor pentru unități industriale sau care iși reprofilează ori diversifică
activitatea; echipament de monitorizare în vederea prevenirii poluării; instalații reducere emisii
COV; exhaustare)
• reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului (se pot face investiții privind: stații
de epurare industriale noi; stații de preepurare; înlăturarea efectelor produse de procesele
geomorfologice gravitaționale (alunecări de teren, prăbușiri, etc.); protecția apelor subterane;
extinderea și modernizarea stațiilor de epurare existente pentru operatori economici; proiecte
pentru captarea/reducerea COV (exhaustare, desprăfuire, etc.); protecția și gospodărirea rețelei
hidrografice, inclusiv domeniul lacustru; lucrări de ameliorare/reabilitare a solurilor poluate cu
țiței și produse petroliere și lucrări de depoluare a apelor subterane și de suprafață, inclusiv a
celor lacustre; perdele forestiere pentru protecția împotriva pulberilor și zgomotului)
• reducerea nivelurilor de zgomot (se pot face investiții privind: intocmirea hărților de zgomot;
echipamente/tehnologii care determină reducerea nivelului de zgomot)
• gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase (se pot face investiții privind:
instalații pentru valorificare deșeurilor lemnoase și a rumegușului; depozite de deșeuri (halde
de la termocentrale, industria metalelor feroase și neferoase, fosfogips, steril, exploatări miniere
la zi, etc.); stație de transfer a deșeurilor; instalație de tratare/neutralizare a deșeurilor
nepericuloase și inerte; instalații de valorificare/eliminare (inclusive incinerare) a deșeurilor
periculoase; instalații pentru reciclarea deșeurilor provenite din construcții; instalații de
reciclare a deșeurilor de materiale plastice; instalații pentru reciclarea deșeurilor.
• electrice și electronice, instalații pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje; instalații pentru
valorificarea/eliminarea unor deșeuri de uleiuri uzate, acumulatori uzați, VSU-uri)
• protecția resurselor de apă, stațiile de tratare, stațiile de epurare pentru comunități locale (se
pot face investiții privind: stații de tratare a apei; stații de epurare a apei uzate;
amenajarea/modernizarea captărilor de apă; echipamente/tehnologii privind reducerea
consumurilor de apă)
• gospodărirea integrată a zonei costiere (se pot face investiții privind: protecția zonei costiere
impotriva eroziunii datorate valurilor; refacerea/protecția zonelor umede aflate în contact cu
marea; refacerea plajelor și falezelor)
• conservarea biodiversității (se pot face investiții privind: identificarea și susținerea realizării
de situri de importanță europeană - Natura 2000; identificarea și susținerea de noi arii naturale
protejate; reconstrucția ecologică în arii naturale protejate)
• administrarea ariilor naturale protejate (se pot face investiții privind: administrarea
parcurilor naturale; administrarea parcurilor naționale; administrarea rezervațiilor naturale;
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administrarea oricăror altor arii naturale protejate)
• educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului

• creșterea producției de energie din surse regenerabile (se pot face investiții privind: instalații
de producere a energiei din surse regenerabile)
• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (se pot face investiții privind: echipamente de
captare/stocare/reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră)
• reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor (se pot face investiții privind:
reconstrucția și gospodărirea în arealele de protecție; refacerea sau substituirea în cadrul
padurilor degradate conform tipului natural fundamental în vederea realizarii protecției solului
și substratului litologic)
• împadurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condițiile
legii (se pot face investiții privind: ameliorarea prin impăduriri a terenurilor degradate în urma
fenomenelor de eroziune în suprafață, a terenurilor nisipoase, a terenurilor cu exces de
umiditate, a terenurilor ocupate de halde, precum și a terenurilor saraturate, puternic acide,
poluate cu substanțe chimice.
Ajutorul public nerambursabil va putea fi între minim 1.000 lei și maxim 20.000.000 lei /
proiect, cu o rată de finanțare de până la 60%.
f) Granturi
Programul de finanțare MATRA
MATRA este un program de finanțare al Ministerului de Afaceri Externe din Olanda
compus dintr-o gama largă de componente ce sprijină procesul de transformare socială ce
are loc în Europa Centrală și de Est. Una din componentele programului MATRA este
Programul de Granturi Mici acordate de Ambasada (Matra Small Embassy Projects
Programme) cunoscut și sub denumirea de Matra-KAP.
Matra-KAP este un program implementat prin intermediul Ambasadei Regatului Țărilor de
Jos la București.
Beneficiari în cadrul acestui program sunt organizații neguvernamentale cu personalitate
juridică stabilită în România, autorități publice locale, instituții și agenții.
Activitățile ce pot fi finanțate în cadrul programului MATRA trebuie să poată fi incluse în
cadrul uneia sau mai multora din urmatoarele sectoare: legislație și justiție, administrație
publică/ordine publică, informații publice/media, drepturile omului/minorități, protecția
mediului, intărirea capacității ONG-urilor, politici sociale și de ocupare a forței de muncă,
sănătate, educație, cultură, bunăstare și dezvoltarea de politici în vederea asigurării de
locuințe.
Suma maximă care se acordă pentru finanțarea unui proiect în cadrul acestui program este
de 15,000 EURO . Beneficiarul sprijinului acordat trebuie să contribuie financiar și/sau în
natura la implementarea proiectului. Durata de implementare a proiectului nu poate depăși
12 luni.
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Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 (Granturile SSE)
Acordul între Uniunea Europeană şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein),
pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată
de acesta în perioada 2009-2014, a fost semnat in anul 2010..
Mecanismul Financiar SEE 2009 - 2014 (denumit si Granturile SSE) îşi propune să contribuie
la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la
consolidarea relaţiilor de cooperare între Statele Donatoare şi statele beneficiare prin
intermediul sectoarelor prioritare propuse.
Prin acest mecanism, România urmează să beneficieze de o asistenţă financiară totală
de 190.75 milioane Euro.

-

Aplicanți eligibili:
Autorități locale și naționale;
ONG-uri și organizații ale societății civile;
Companii private și publice, parteneriate publice/private;
Instituții de învațământ și de cercetare;
Studenții și personalul didactic;

Mecanismul Financiar SEE (Granturile SEE) 2009-2014 sprijină proiecte în următoarele 14
domenii de finanţare:
Biodiversitate şi serviciile ecosistemelor - 15 milioane Euro
Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrate - 8,18 milioane Euro
Reducerea utilizării de substanţe periculoase - 10 milioane Euro
Eficiența energetică - 8 milioane Euro
Energie regenerabilă - 8 milioane Euro
Adaptarea la schimbările climatice - 5 milioane Euro
Sectorul maritim - 15 milioane Euro
Societatea civilă - 30 milioane Euro (Fondul pentru ONG-uri)
Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea
inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale - 22 milioane Euro
- Promovarea egalității între sexe și a echilibrului între viața profesională și cea personală 4.52 milioane Euro;
- Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural - 14 milioane Euro
- Promovarea diversității în cultură și arte în cadrul patrimoniului cultural european - 6.82
milioane Euro
- Cercetare în cadrul sectoarelor prioritare - 20 milioane Euro
- Fondul de burse - 4 milioane Euro
-

Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (Granturi Norvegiene)
La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei
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pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabilă
acordată de acesta în perioada 2009-2014.
Obiectivele generale ale granturilor norvegiene sunt reducerea disparităţilor sociale şi
economice în Spaţiul Economic European, respectiv întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele
donatoare şi cele beneficiare.
Prin acest mecanism, România urmează să beneficieze de o asistenţă financiară totală de
115,20 milioane Euro.
Domenii finanțate prin Granturile Norvegiene 2009-2014
Captarea și stocarea carbonului
Inovare industrială pe baze ecologice
Muncă decentă și dialog tripartit
Consolidarea capacității și cooperarea instituțională între instituțiile publice, autoritățile
locale și regionale din România și cele din Norvegia
- Inițiative privind sănătatea publică
- Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex
- Cooperare Schengen și combaterea criminalității transfrontaliere și a crimei organizate,
inclusiv a traficului de persoane și a grupurilor criminale itinerante
- Consolidarea capacității în cadrul sistemului judiciar și a cooperării
- Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate
-

g) Instituții financiare interne și internaționale

Banca Europeană de Investiţii (BEI)
BEI împrumută pană la 50% din valoarea unui proiect și cofinanțează investițiile împreună cu
alte bănci (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare).
Banca Mondială sau Banca Internaţională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD)
BIRD s-a dedicat exclusiv ajutorării pe termen lung a țărilor intârziate. BIRD oferă
împrumuturi și ajutoare dezvoltării țărilor cu venituri mijlocii și mici. Banca Mondială se
oferă ca un mijloc de finanțare independent pentru completarea finanțărilor necesare și nu
pentru substituirea finanțărilor naționale.
Banci locale
Majoritatea băncilor au în portofoliu programe de finanţare pentru proiectele cu componență
fonduri europene:
BRD -EUROBRD
BRD le oferă beneficiarilor de fonduri europene post-aderare suport specializat pe întreaga
durată de pregatire, aprobare şi implementare a proiectelor, prin programul dedicat EUROBRD.
Programul EUROBRD include, fără însă a se limita doar la aceste modalități de sprijin:
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- Soluții de finanțare, adaptate necesităților clienților și potențialilor clienți
- Consultanța financiară pentru identificarea structurii optime de finanțare
- Consiliere în ceea ce privește încadrarea ideii/proiectului în cadrul Programelor Operaționale

sau al Programului Națonal de Dezvoltare Rurală
- Îndrumare, în funcție de tipul proiectului, către firme de consultanță specializate pentru
redactarea planului de afaceri, a studiului de fezabilitate și a cererii de finanțare.
BCR - Credite pentru co-finanțarea/pre-finanțarea proiectelor implementate cu fonduri
europene
Creditele de investiţii se pot acorda atât pentru prefinanţarea fondurilor nerambursabile
aprobate în cadrul proiectului cât şi pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile din
cadrul proiectului, în condiţiile prevăzute de reglementările interne BCR privind activitatea de
creditare.
Beneficiari eligibili: clienţi persoane juridice, autorităţi publice locale, asociaţii familiale şi
persoane fizice autorizate, clienţi care implementează proiecte cu finanţare din fonduri
europene post aderare. Sunt admişi la creditare şi clienţii start-up care îşi încep activitatea
printr-o investiţie în cadrul unui proiect dezvoltat cu finanţare din fonduri europene post
aderare.
Alte banci ce ofera soluții de finanțare sunt: Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Bancpost,
Unicredit Țiriac Bank, Banca Românească.
h) Alte surse de finanțare (ambasade, fundații, organizații).

Mai multe ambasade cu misiune în România (Olanda, Canada, Elveția, Danemarca) ofera o
serie de finanţări pentru domenii, cum ar fi îngrijirea copiilor, dezvoltare socială și implicarea
societăţii civile în deciziile administrației locale.
Principalele organizații neguvernamentale străine care colaborează cu instituţiile și
organizaţiile româneşti în diferite sectoare de activitate sunt Agenția Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare, Fundația Charles Stewart Mott (SUA), Alianța pentru inițiative
voluntare și dezvoltare Allavida (Anglia).
Fundații care pot finanța diverse inițiative ale instituțiilor publice sau ale societății civile sunt:
Fundația Principesa Margareta, Fundația Vodafone, Fundația Dinu Patriciu, Fundația Dan
Voiculescu, Fundația Soros, Fundația Bill și Melinda Gates, Fundaţia NESsT.
5.2 Portofoliu de proiecte pentru perioada 2014 - 2020

Portofoliul de proiecte este proiectat pentru o perioada de 5 ani. Prioritizarea proiectelor este în
sarcina Consiliului Local și va ține cont de:
 Nevoile reale ale comunităţii locale,
 Personalul responsabil de toate fazele pregătirii si Implementării proiectului (Studii de
Fezabilitate, identificarea surselor locale, pregatirea cererii de finanțare, implementarea
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proiectului, evaluarea impactului proiectului asupra comunității locale);
Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei să contribuie la
obiectivul general al acesteia.
Resursele disponibile.

5.2.1. Proiecte implementate de către autoritatea locală iîn ultimii 5 ani, cu finanțare de
la bugetul de stat sau finanțare externă – infrastructură, învăţământ, cultură, formare
profesională
Titlul proiectului (conform contractului de
finanţare)

Alimentare cu apă potabilă satul
Lupșanu

Obiectivele proiectului

Asigurarea apei potabile pentru
populație

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

Rețea de alimentare cu apă potabilă
în satul Lupșanu

Sursa de finanţare

Buget local și din fondul PNDL

Numele instituţiei finanţatoare

Comuna Lupșanu și MDRAP

Titlul proiectului (conform contractului de
finanţare)

Alimentare cu apă potabilă în satul
Nucetu

Obiectivele proiectului

Asigurarea apei potabile pentru
populație

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

Sursa de finanţare

Rețea de alimentare cu apă potabilă
în satul Nucetu
Buget local si din fondul PNDL

Numele instituţiei finanţatoare

Comuna Lupșanu și MDRAP

Titlul proiectului (conform contractului de
finanţare)
Obiectivele proiectului

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului
Sursa de finanţare

Teren sport în localitatea Radu-Vodă
Activități recreative și sportive
pentru tineri
Amenajare teren sport
Buget local

Numele instituţiei finanţatoare

Comuna Lupsșanu
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Titlul proiectului (conform contractului de
finanţare)
Obiectivele proiectului

Foraj hidrogeologic pentru
combaterea secetei
Asigurarea apei potabile pentru
poplație în caz de secetă

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

Sursa de finanţare

Foraj hidrogeologic pentru
asigurarea apei potabile
Buget local

Numele instituţiei finanţatoare

Comuna Lupșanu

5.2.2. Proiecte aflate în implementare de către autoritatea locală în anul 2016, cu
finanțare de la bugetul de stat sau finanțare externă – infrastructură, învăţământ,
cultură, formare profesională:
Titlul proiectului (conform contractului de
finanţare)

Înființare sistem centralizat de
alimentare cu apă potabilă in
localitatea Radu-Vodă

Obiectivele proiectului

Asigurarea apei potabile pentru
populație

Valoarea proiectului

1702620,17 lei

Sursa de finanţare

Buget local și PNDL

Numele instituţiei finanţatoare

Comuna Lupșanu și Guvernul
României-MDRAP

Titlul proiectului (conform contractului de
finanţare)

Alimentare cu apă potabilă în
localitatea Plevna

Obiectivele proiectului

Asigurarea apei potabile pentru
populație

Sursa de finanţare

Buget local și PNDL

Numele instituţiei finanţatoare

Comuna Lupșanu și Guvernul
României-MDRAP
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Titlul proiectului (conform
contractului de finanţare)

MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI
DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN
SATUL RADU-VODĂ

Obiectivele proiectului

Desfășurarea activităților culturale

Valoarea proiectului

1339064,55 lei

Sursa de finanţare

Buget local și CNI SA

Numele instituţiei finanţatoare

Comuna Lupșanu și CNI SA

Titlul proiectului (conform contractului de
finanţare)

MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE
ILUMINAT PUBLIC (TEHNOLOGIA LED)
ÎN SATUL RADU-VODĂ ȘI PE DN 3 ÎN
SATELE PLEVNA, LUPȘANU ȘI NUCETU

Obiectivele proiectului

Asigurarea iluminatului public în comună cu costuri
reduse, folosind tehnologii noi – LED

Sursa de finanţare
Numele instituţiei finanţatoare

Titlul proiectului (conform contractului
de finanţare)
Obiectivele proiectului
Valoarea proiectului
Sursa de finanţare
Numele instituţiei finanţatoare

Titlul proiectului (conform contractului
de finanţare)
Obiectivele proiectului
Sursa de finanţare
Numele instituţiei finanţatoare

Buget Local
Comuna Lupșanu

Alimentare cu apă sat. Plevna
Asigurarea apei potabile pentru populație
3414901,60
Bugetul local și PNDL
Comuna Lupșanu

PIETRUIREA A 10 KM DE STRAZI ÎN
COMUNA LUPȘANU
Realizarea unei infrastructuri de transport, de calitate
Buget Local
Comuna Lupșanu

5.2.3. PORTOFOLIU DE PROIECTE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG
Portofoliul de proiecte pe termen mediu și lung a fost structurat în funcție de cele șase domenii
strategice definite în secțiunile anterioare:
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DOMENIUL STRATEGIC
Obiectiv prioritar

PROPUNERE DE PROIECTE
Proiecte
1. Dezvoltarea infrastructurii
1.1. Modernizarea şi extinderea
Modernizarea drumurilor comunale: asfaltare,
infrastructurii de transport rutier
rigole scurgere, trotuare, piste bicicliști, rampe
de acces persoane handicap
Asfaltare drumuri comunale în satul Nucetu
Asfaltare drumuri comunale în satul Radu Vodă
Asfaltare drumuri comunale în satul Plevna
Reabilitare drumuri de exploatație agricolă

1.2. Extinderea reţelei de furnizare a
apei potabile

1.3.
Introducerea
canalizare

reţelei

de

1.4. Introducerea reţelei de gaz metan

1.5. Înfiinţarea sistemului
colectare selectivă a deşeurilor

de

Realizarea de refugii/stații pentru călători în
toată comuna
Amenajarea de parcări
Amenajare de trotuare și alei pietonale pe
drumurile principale în toate satele
Amenajare sisteme de colectare a apelor
pluviale (rigole)
Pietruirea drumurilor în satul Valea Rusului
Extinderea și modernizarea sistemului
dealimentare cu apă potabilă
Introducere rețea de apă potabilă în satul
Valea Rusului
Introducerea sistemului de canalizare,
epurare și tratare a apelor reziduale în toate
satele comunei Lupșanu
Construirea retea de canalizare și stație de
epurare a apelor uzate.
Introducerea rețelei de gaz metan în comuna
Lupșanu
Campanii de constientizare a cetățenilor cu
privire la racordarea la rețeaua edilitară.
Crearea infrastructurii locale de colectare a
deşeurilor și depozitare intermediară a
acestora
Construirea unei platforme pentru depozitarea
gunoiului animal și utilizarea sa ulterioară în
agricultură ecologică
Achiziţionare de pubele pentru colectarea
selectiva a deşeurilor
Promovarea colectării selective a deșeurilor
Achiziţionare de pubele pentru colectarea
selectivă a deşeurilor
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2.1. Amenajarea spaţiilor verzi

Achiziționare mașina de compactat ori de sortat
gunoiul
Achiziționarea unei mașini de gunoi
Achiziționarea de pubele ecologice pentru
fiecare gospodărie și pentru instuituțiile
publice
2. Protecţia mediului
Înființarea unor parcuri amenajate ca locuri de
joacă și recreere, creșterea suprafețelor zonelor
verzi
Amenajarea spaţiilor verzi
Valorificarea cadrului natural

2.2. Combaterea eroziunii solului,
desecări şi amenajări albii cursuri de
apă, regularizări şi alte lucrări
hidrotehnice

Reducerea riscurilor producere a dezastrelor
naturale
Amenajarea de perdele forestiere

2.3. Combaterea poluării aerului,
solului şi apelor

Introducerea sistemelor ecologice de iluminat și
încălzit
Întreprinderea de campanii de ecologizare
Dezvoltarea de programe și activități diverse
pentru protecția mediului
Măsuri de management al apelor subterane și de
suprafață
2.4.
Amenajarea
islazurilor
Amenajarea islazurilor
comunale
Împrejmuirea islazului
Lucrări de întreținere islaz
3. Educaţie şi cultură
3.1. Dezvoltarea infrastructurii de
Modernizarea și dotarea la standarde urbane a
învăţământ
şi
a
serviciilor
școlilor, grădinițelor și bibliotecilor din
educaţionale,
prin
construirea,
comună
reabilitarea, amenajarea, extinderea
Asigurarea accesului tinerilor la facilități
şi modernizarea acestora
educaționale adaptate specificului comunei
Imprejmuirea cu gard a Școlii gimanaziale
din Radu-Vodă și a ternului de sport
Dotare cu echipamente și material didactice a
sălii de sport și a laboratoarelor
Facilitatrea transportului în mediul urban
pentru elevi din ciclul liceal
3.2. Reabilitarea, modernizarea şi
Modernizarea structurilor de tip cămin
construcţia de cămine culturale
cultural
Dotarea căminelor culturale
Revitalizarea obiceilor tradiționale autohtone
Organizarea anuală a Zilei comunei Lupșanu
Marcarea sărbătorilor din comună prin
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evenimente artistice
Amenajarea de structuri expoziționale sau
muzee în scopul promovării tradițiilor locale
Promovarea portului și dansului poplar local
3.3. Introducerea tehnologiei IT
3.4. Reabilitare şi construcţie săli şi
terenuri de sport

Dotarea căminelor culturale cu echipamente
IT
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
sportive în special în satele aparținătoare

4. Servicii de asistenţă socială şi sănătate
4.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a
Implementarea unui sistem de asistență social
serviciilor sociale prin înfiinţarea,
la domiciliu
reabilitarea, amenajarea, extinderea
Proiecte sociale cu activități alternative care
şi modernizarea acestora
să vizeze îmbunătățirea situației actuale a
grupurilor vulnerabile
Sprijinirea vârsticilor prin înființarea unui
centru de zi și organizarea de activități
recreative pentru aceștia
Susținerea economiei sociale la nivel de
comună
Creşterea calităţii vieţii copiilor şi
persoanelor adulte aflate în sisteme publice de
asistenţă şi protecţie socială
Integrarea sustenabilă a populației de etnie
romă în societate
4.2.
Îmbunătăţirea
sistemului
Renovarea,
modernizarea
și
dotarea
medical la nivelul comunei
cabinetului medical din comună
Transformarea punctelor medicale în cabinet
medicale
Dotarea cabinetului medical veterinar și
asigurarea unui spațiu corespunzător pentru
sacrificarea animalelor
Înființarea și dotarea unui cabinet
stomatologic
5. Modernizarea serviciului administrației locale
5.1. Întărire instituţională
Adaptarea structurii organizatorice
Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor
implicate în managementul programelor cu
finanţare nerambursabilă comunitară
Implementarea unor modele şi metode de
management performant şi de îmbunătăţire a
calităţii la instituţii publice, inclusiv pentru
reducerea costurilor administrative
Îmbunătăţirea competenţelor în materie de
formulare şi implementare a politicilor publice/
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5.2. Informatizarea instituţiei şi
pregătirea
personalului
pentru
utilizarea programelor informatice la
registrul agricol, taxe şi impozite,
etc.

strategiilor de dezvoltare locală
Creșterea nivelului de consultare a cetățenilor
și mediul de afaceri din comună
Programe de formare profesională a
funcționarilor publici din primărie
Utilizarea tehnologiei informaţionale şi de
comunicaţii pentru modernizarea serviciilor
publice
Schimburi de experiență și vizite de studii
Achiziționarea de programe informatice
pentru registrul agricol, taxe și impozite etc

5.3.
Îmbunătăţirea
activităţii
compartimentului
Ordine
şi
siguranţă publică şi organizarea
sistemului de pază comunală şi
obştească

Achiziționarea de utilaje pentru SVSU
(buldoexcavator,
autogreder,
mașină
pompieri)
Achiziționarea de echipamente și material
pentru dotarea SVSU
Achiziţionarea de echipamente de protecţie şi de
intervenţie pentru dotarea personalului care
intervine în situaţii de urgenţă
Reabilitarea
Poliție

și modernizarea sediului de

Îmbunătăţirea serviciului poliţienesc pentru
creşterea gradului de ordine şi siguranţă
publică a locuitorilor comunei
5.4. Definitivarea PUG şi PUZ,
Actualizarea PUG-ului
managementul teritoriului
Carografierea
5.5. Înfiinţarea unui punct de
Informarea cetățenilor în cea ce privește
informare a populaţiei
legislația pentru accesarea fondurilor
europene
Înființarea unui punct de informare turistic
6. Dezvoltare economică
6.1. Industrie
Desfășurarea de cursuri și instruiri pentru
realizarea unor planuri de afaceri
Încurajarea populației spre dezvoltarea unor
activități economice independente
Inființarea unei fabrici de procesare a
fructelor și legumelor din zonă
Inființare de puncte de colectare a laptelui
Înființarea unei fabrici de produse lactate
Promovarea oportuităților de finanțare și a
facilităților pentru investitori prin intermediul
autorităților publice locale
6.2. Agricultură
Realizarea de investiții pentru dezvoltarea,
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6.3.Comerţ

6.4. Servicii

6.5. Turism

modernizarea și adaptarea infrastructurii
agricole
Creșterea capacității de exploatare a
potențialului agricol
Integrarea producătorilor locali în lanțul
agroalimentar
Sprijin pentru o agricultură „verde” şi pentru o
agricultură ecologică, diversificarea culturilor în
fermă şi menţinerea unor zone de interes
ecologic.
Sprijin pentru tinerii fermieri - agricultori și
crescători de animale
Creșterea accesibilității la finanțări prin
înființarea unei bănci agricole
Dotarea și modernizarea magazinelor
existente
Înființarea de centre comerciale
Înființare de piețe comerciale pentru
producătorii locali
Înființare service auto
Înființare atelier de reparații obiecte de uz
casnic
Înființare salon firzerie-coafură
Înființare atelier de reparații încălțăminte
Susținerea și promovarea agroturismului
Amenajarea de locații de camping, agrement și
facilități pentru activitățile de pescuit sportiv
Crearea/dezvoltarea/extinderea infrastructurii construire spaţiu de cazare pentru turiştii
Promovarea meșteșugurilor tradiționale
Promovarea corespunzătoare a comunei prin
înființarea unui centru de informare turistică,
website și material promoționale dedicate
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CAPITOLUL VI
COORDONARE, IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE
6.1 Coordonare

Coordonarea implementării Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă va fi
asumată și asigurată de Consiliul Local al comunei Lupșanu, prin intermediul structurilor
existente sau nou create.
Responsabilitățile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală vizeaza:
 Asigurarea unui circuit informațional adecvat privind implementarea Strategiei;
 Desfășurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin în implementarea
Strategiei;
 Asigurarea resurselor tehnice și administrative necesare bunei implementări a Strategiei;
 Coordonarea și gestionarea personalului/ echipei responsabile de activitățile care conduc
la implementarea Strategiei;
 Asigurarea unui management eficient și corect în implementarea strategiei, inclusiv a
gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării acțiunilor asumate;
 Asigurarea atingerii indicatorilor de progres, impact și rezultat al obiectivelor, direcțiilor
și acțiunilor de dezvoltare;
 Monitorizarea stadiului de implementare a Strategiei și stabilirea eventualelor revizuiri
periodice;
 Raportarea activităților de implementare și de revizuire perioadică.

6.2 Implementarea
Implementarea Strategiei de dezvoltare locală este un proces complex care, pe lângă oferirea
unor direcții de dezvoltare în cadrul documentului strategic, presupune și o implementare
eficientă a măsurilor și acțiunilor propuse. Implementarea cu succes a prezentei Strategii
presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
I.
Supunerea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă a comunei
Lupșanu, pentru perioada 2014-2020, în vederea avizării Consiliului Local, în
sedința publică. Astfel documentul devine oficial iar prioritățile prevăzute de acesta
devin prioritățile comunității locale.
II.
Strategia de dezvoltare va fi adusă la cunoștință tuturor instituțiilor publice,
organizațiilor și a reprezentanților mediului de afaceri local.
III.
Punerea în aplicarea a Strategiei pentru care se propune o serie de instrumente de
implementare care sa faciliteze atingerea viziunii și obiectivelor de dezvoltare ale
Strategiei.
Planul de actțuni este o prezentare structurată a tuturor acțiunilor și proiectelor propuse de
prezenta Strategie.
Dezvoltarea socio-economică a comunei presupune implicarea și colaborarea tuturor
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componentelor sferei sociale și economice locale, fie ca e vorba de instituții ale statului, fie că
vorbim de unități economice sau chiar de locuitorii comunei.
Se vor dezvolta parteneriate cu alte instituții sau organizații care să-și aducă contribuția la
implementarea Strategiei - care va deveni un document de lucru nu numai pentru Consiliul
Local ci și pentru entitățile cuprinse în parteneriat. Atribuțiile și responsabilitățile partenerului
referitor la implementarea activităților prevazute vor fi stabilite cu precizie încă de la începutul
colaborării. Asumarea responsabilităților de implementare, de către Consiliul local Lupșanu.
6.3 Monitorizarea și evaluarea implementării
Monitorizarea și evaluarea sunt procese corelate și interdependente. Monitorizarea este
procesul de colectare periodică și analiză a informației cu scopul de a fundamenta procesul de
luare a deciziei de către cei abilitați, asigurând transparența în luarea deciziei și furnizând o
bază pentru viitoarele acțiuni de evaluare. În elaborarea evaluarilor este necesară utilizarea
informațiilor relevante colectate în urma activității de monitorizare. Monitorizarea
implementării strategiei este în principiu o practică formală puțin cunoscută și asumată în
mediul instituțional public. Aceasta presupune resurse considerabile alocate (sisteme de
colectare, prelucrare și raportare) și o pregatire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și
calitativi, corelat cu potențialele surse de colectare/producere a acestora).
Monitorizarea implementării strategiei are ca scop realizarea obiectivelor stabilite în contextul
acțiunilor propuse, a resurselor umane, materiale și financiare alocate, respectarea graficelor de
timp, a parteneriatelor încheiate, managementul riscurilor, etc.
Pentru o implementare cu succes se impune un management coerent al riscurilor care pot aparea
pe parcursul implementării, fie că vorbim de situații de criză sau situații de forță majoră, reacții
negative sau neașteptate din partea participanților la strategie sau proiect, etc. Monitorizarea
implementării trebuie să includă un plan de revizuire bine pus la punct, prin care să se asigure
cele mai eficiente și raționale soluții de remediere care să restabilească cursul inițial de
implementare a Strategiei și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat.
Pentru a putea monitoriza implementarea Strategiei și pentru a-i putea analiza performanța în
raport cu scopurile stabilite se va utiliza urmatorul set de indicatori:
> Indicatori administrativi prin care se va monitoriza capacitatea de planificare, de a
respecta termenele, capacitatea de a utiliza resursele disponibile pentru atingerea
obiectivelor;
> Indicatori de performanța care vor ajuta la evaluarea impactului real al Strategiei la
nivel economic, politic, social, etc. Pe baza acestor indicatori se va putea măsura
atingerea rezultatelor implementării.
In funcție de obiectivele strategiei, indicatorii de performanță se pot referi la:
> Gradul de sărăcie
> Calitatea aerului și a apei
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>
>
>
>
>

Creșterea și diversificarea forței de muncă
Creșterea veniturilor
Cuantumul investițiilor directe străine
Transparența administrației publice locale
Gradul de satisfacție și de încredere față de administrația publică locală exprimată de
locuitori și alți actori locali importanți

Exemple de indicatori de monitorizare și evaluare:
> Cuantumul veniturilor pe gospodărie
> Rata de ocupare a forței de muncă active
> Rata șomajului
> Drumuri modernizate (%)
> Gradul de conectare la sistemul public de canalizare
> Gradul de conectare la rețeaua de distribuție a apei potabile
> Suprafața spațiilor verzi intravilane pe cap de locuitor
> Rata de creștere / descreștere a numarului de intreprinderi
> Rata de creștere/ descreștere a capacității de cazare turistică existentă
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