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1. INTRODUCERE  

 

"Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesităţile prezente fără a 

compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi."  

(Raportul Comisiei Brundtland 1987) 

 

 Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de 

dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a 

schimbărilor din mediul exterior și fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un 

mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială. Elaborarea strategiilor de 

dezvoltare locală și micro-regională reprezintă unul din pașii cei mai importanţi care 

susţin procesele de dezvoltare locală și micro-regională. În esenţă, acest tip de 

strategie clarifică pe termen mediu și lung care sunt direcţiile și domeniile spre care se 

orientează efortul de dezvoltare al comunităţii. 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Lupșanu a apărut pe fondul 

necesităţii de prioritizare clară a iniţiativelor de dezvoltare, fundamentată pe baza unei 

analize riguroase a situaţiei locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul 

socio-economic al acestor investiţii, în contextul resurselor inevitabil limitate 

disponibile pentru mobilizare în orizontul de timp 2021-2025. 

 

Comuna Lupșanu și administraţia publică locală pun astfel în practică cerinţele 

Uniunii Europene referitoare la viitorul proces de dezvoltare până în anul 2025, și 

chiar mai mult, astfel că măsurile de dezvoltare sunt corelate în cadrul unor concepte 

integrate, zonele urbane defavorizate se afă în prim-plan, iar printr-o abordare 

participativă actorii locali sunt mult mai mult implicaţi decât înainte în cadrul 

proceselor de dezvoltare. Priorităţile Uniunii Europene din domeniul dezvoltării 

regionale, precum creșterea inteligentă, durabilă și integrativă se regăsesc în cadrul 

obiectivelor prevăzute pentru viitorul proces de dezvoltare a comunei Lupșanu. 

Strategia oferă o imagine clară asupra punctului de plecare și a punctului în care se 

dorește să se ajungă până în anul 2025, organizează eforturile administraţiei și 

posibililor parteneri locali în vederea dezvoltării comunei și ierarhizează cele mai 

importante acţiuni în arealul de referinţă. 
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Scopul procesului de planificare completă și de coordonare în cadrul pregătirii 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Lupșanu este localizarea arealului de 

studiu într-un context regional competitiv și atractiv, în care merită să trăiești. 

 

Obiectivul strategiei este acela de a oferi CONSILIULUI LOCAL şi 

PRIMĂRIEI un instrument metodologic şi legal pe baza căreia acesta să poată 

structura şi planifica implementarea pachetului de programe şi proiecte pe termen 

mediu, 2021-2025. 

 

Beneficiarii strategiei sunt locuitorii comunei, autorităţile administraţiei publice 

locale, instituţiile publice, societatea civilă şi mediul privat. 
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1.1 Contextul elaborării strategiei 

 

Una din componentele fundamentale ale politicilor Uniunii Europene o 

constituie dezvoltarea teritorială durabilă, concept care stă la baza elaborării 

documentelor strategice și de planificare actuale, a politicilor în vigoare și a 

principalelor linii directoare ale evoluției socio‐economice și culturale a României. 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă s‐a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor 

decenii, în cadrul unor dezbateri științifice aprofundate pe plan internațional și a 

căpătat valențe politice precise în contextul globalizării, reprezentând rezultatul unei 

abordări integrate a factorilor politici și decizionali în care protecția mediului și 

creșterea economică pe termen lung sunt considerate complementare și reciproc 

dependente. 

 

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu 

reprezintă o opțiune, ci singura perspectivă rațională de valorificare sustenabilă a 

potențialului natural, economic și uman. 

 

Pentru a putea beneficia din plin de avantajele aderării, România are nevoie, 

înainte de orice, de un portofoliu de proiecte capabile să atragă și să utilizeze eficient 

fondurile europene, cel mai potrivit portofoliu reprezentându‐l strategia de dezvoltare 

a localității, municipiului, microregiunii, zonei sau regiunii respective. 

 

În perioada 1997‐1999 a fost elaborată pentru prima dată, cu asistență din 

partea Programului O.N.U pentru Dezvoltare (PNUD), o Strategie Națională pentru 

Dezvoltare Durabilă, care a fost definitivată în urma unui număr mare de contribuții 

asamblate într-un cadru larg participativ și adoptată ca document oficial al Guvernului 

României. 

 

În acest context, inițiativa Primăriei Comunei Lupșanu de a elabora Strategia 

de Dezvoltare Locală într‐un moment extrem de oportun pentru actorii locali 

(alocarea fondurilor europene ȋn perioada de programare 2021‐2025), reprezintă unul 

din pașii cei mai importanți în procesul dezvoltării locale, clarificând pe termen mediu 

și lung care sunt direcțiile și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al 

comunității. 
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Obiectivul principal al elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei 

Lupșanu este de a corela în mod rațional ansamblul politicilor și programelor publice 

ale dezvoltării spațiului urban cu direcțiile și practicile dezvoltării durabile ale 

județului Călărași, ale Regiunii Sud Muntenia, ale României și Uniunii Europene. 

 

Pornind de la situația existentă la nivel local, Strategia de Dezvoltare Locală 

a Comunei Lupșanu cuprinde o radiografie socio‐economică a comunității și o 

analiză SWOT a acesteia: avantajele sunt utilizate astfel încât oportunitățile sunt 

valorificate la maxim, iar amenințările sunt evitate, în vreme ce slăbiciunile sunt 

corectate. Această analiză generează concluziile specifice din care reies direcțiile de 

dezvoltare ale comunei. 

Prezenta Strategie urmărește îmbunătățirea condițiilor socio‐economice și 

culturale din spațiul urban din județul Călărași,  pentru atingerea nivelului mediu de 

dezvoltare al țărilor Uniunii Europene, din prisma principalilor indicatori ai dezvoltării 

durabile. 

 

Prin elaborarea Strategiei, s‐a vizat creșterea capacității de planificare și de 

parteneriat a membrilor comunității Lupșanu și întărirea capacității de absorbție a 

fondurilor europene la nivel local, printr‐o abordare inovativă cu obținerea 

următoarelor rezultate: 

 identificarea si promovarea intereselor reale ale comunității; 

 promovarea dialogului social și îmbunătățirea comunicării între toți actorii 

dezvoltării de la nivelul comunității; 

 implicarea activă a actorilor de la nivel local în procesul decizional legat de 

viitorul dezvoltării comunității; 

 întărirea capacității membrilor comunității Lupșanu, în calitatea de viitori 

beneficiari, de a prezenta programe de dezvoltare locală argumentate și 

coerente, care răspund problemelor critice și priorităților de dezvoltare de la 

nivelul comunității, de a pregăti proiecte și de a le implementa cu succes; 

 corelarea inițiativelor și strategiilor locale cu cele de la nivel județean, regional 

și național; 

 asumarea responsabilităților și consolidarea relațiilor de colaborare între actorii 

de la nivel local în vederea creșterii șanselor de accesare a fondurilor europene. 

 

Actorii implicați în implementarea Strategiei trebuie să devină garantul folosirii 

eficiente a resurselor publice, printr‐un management orientat spre locuitorii comunei. 
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Pe toată perioada de implementare a Strategiei se va promova colaborarea între 

administrație, societate civilă și sectorul privat pentru o dezvoltare în parteneriat, 

pentru a fi mai hotărâți, mai informați și mai pro activi pentru dezvoltarea comunei 

Lupșanu. 
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1.2 Elaborarea strategiei – principii generale utilizate 

 

Principiile generale utilizate în elaborarea Strategiei 

În elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Lupșanu pentru perioada 

2021‐2025 s‐a ținut cont de un număr amplu de principii, adoptate la nivelul Uniunii 

Europene și drept urmare și în elaborarea documentelor de politici publice din România. 

 

Principiul central al strategiei este principiul dezvoltării durabile, cu respectarea 

celor trei dimensiuni (ecologică, economică și socială) cu toate implicațiile: atingerea 

performanțelor de mediu impuse de Uniunea Europeană și de strategia națională privind 

dezvoltarea durabilă, creșterea competitivității administrației județene și a celor locale în 

scopul maximizării aportului lor la accelerarea progresului economic și social prin 

stabilirea de noi obiective și identificarea unor oportunități adaptate la noile condiții și 

exigențe, pentru trecerea, într‐un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de 

dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă, orientat spre îmbunătățirea continuă a 

calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Toți reprezentanții administrației publice din județul Călărași, reprezentanți ai 

Consiliului Județean, ai instituțiilor subordonate, ai deconcentratelor și ai autorităților 

publice locale, au lucrat împreună pentru identificarea elementelor de planificarea 

strategică cele mai adaptate pentru dezvoltarea județului (principiul responsabilității). 

În secțiunea de operaționalizare a Strategiei, Planul de acțiuni și Portofoliul de 

proiecte, s‐a specificat pentru fiecare proiect nivelul administrației publice care va fi 

implicat în implementarea acestora (principiul subsidiarității). 
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1.3 Cadrul strategic 

 

CONTEXTUL EUROPEAN  

 

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat 

bugetul alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de 

actualul sistem. 

 

 
 

 

 În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 

Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a 

UE. Se preconizează cinci priorități investiționale:  

 1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii  

 2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de 

la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  

 3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 
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 4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate  

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

 

Priorități naționale de investiții pentru finanțarea din fondurile europene post -

2020 

 

OP 1 O Europă mai inteligentă 

 

Cercetare și inovare 

 

Obiectiv 

specific: 

Dezvoltarea 

capacităților 

de cercetare 

și inovare și 

adoptarea 

tehnologiilor 

avansate 

1.Integrarea ecosistemului 

CDI național în Spațiu de 

Cercetare European 

(European Research Area) 

1.1 Integrarea organizațiilor CDI românești în 

programe de colaborare transfrontaliere și 

internaționale (Sinergii Horizon Europe, Piața 

Unică, Interreg etc.) – intervenții 

naționale/regionale 

1.2 Dezvoltare și utilizare infrastructuri CDI – 

intervenții naționale/regionale 

2.Crearea unui sistem 

atractiv de inovare în 

industrie, pentru toate 

tipurile de inovare (de 

produs, de proces, 

organizațională și de 

marketing) 

2.1 Consolidarea capacității CDI a 

întreprinderilor și promovarea colaborării între 

organizațiile CDI și mediul de afaceri – 

intervenții naționale/regionale 

2.2 Susținerea proceselor de transfer tehnologic 

pentru creșterea gradului de inovare a 

întreprinderilor – intervenții naționale 

3.Sprijinirea creării de noi 

companii inovative și 

creșterea ratei de 

supraviețuire a acestora 

3.1 Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial 

care favorizeaza apariția și maturizarea start-

up/spin-off inovative – intervenții regionale 

3.2 Dezvoltarea serviciilor aferente 

infrastructurilor de sprijin a afacerilor 

(incubatoare, acceleratoare etc.) – intervenții 

regionale 

4. Consolidarea CDI în 

domeniul sănătății 

4.1 Dezvoltarea capacității de cercetare/inovare 

și adoptarea sistemelor SMART în sănătate – 

intervenții naționale 
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Digitalizare 

 

Obiectiv 

specific: 

Fructificarea 

avantajelor 

digitalizării, 

în beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și 

al guvernelor 

5. Creșterea gradului de 

digitalizare a serviciilor 

publice pentru societatea 

românească 

5.1 Implementarea măsurilor pentru dezvoltarea 

serviciilor de e-guvernare (evenimente de viață) 

– intervenții naționale 

5.2 Digitalizare în administrația publică și 

competențe digitale avansate – intervenții 

naționale 

5.3 Digitizarea serviciiilor publice la nivel local 

– intervenții regionale 

6. Digitizare pentru 

creșterea siguranței și 

îmbunătățirii serviciilor de 

mobilitate si transport 

6.1 Dezvoltarea de instrumente de digitizare 

pentru îmbunătățirea siguranței și securității 

pentru toate modurile de transport și punerea în 

aplicare a strategiei adoptată privind siguranța 

traficului – intervenții naționale 

6.2 Finanţarea instrumentelor de digitizare, 

inclusiv implementare sisteme ERTMS/ ETCS, 

RIS/VTMIS pentru toate modurile de transport – 

intervenții naționale 

7. Soluții IT și digitalizare 

în sănătate 

7.1 Refacere şi modernizare sistem informatic 

(CNAS) –  intervenții naționale 

7.2 Observatorul național pentru date în sănătate 

– (Construcție, achiziție echipamente / 

dezvoltarea de sisteme informatice) – intervenții 

naționale 

7.3 Soluții digitale în infrastructură din sănătate 

(digitizare internă și externă a instituțiilor 

medicale) 

7.4 Uniformizarea fluxurilor informaționale (up-

grade soft, dezvoltarea sistemelor informatice 

/achiziție echipamente – intervenții naționale 
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Competitivitate 

 

Obiectiv 

specific: 

Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității 

IMM-urilor 

8. Facilitarea accesului la 

finanțare pentru IMM-uri, 

inclusiv prin încurajarea 

finanțării inițiale și timpurii 

a start-up-urilor cu potențial 

inovativ ridicat 

8.1 Instrumente financiare pentru IMM – 

intervenții naționale 

9. Consolidarea 

competitivității economiei 

românești 

9.1 Facilitarea investițiilor în noi tehnologii – 

intervenții naționale 

9.2 Sprijin pentru internaționalizare – intervenții 

regionale 

9.3 Susținerea adoptării tehnologiilor IT&C de 

către intreprinderi – intervenții regionale 

9.4 Sprijinirea clusterelor în vederea integrării 

acestora în lanțuri de valoare europene – 

intervenții regionale 

9.5 Susținerea implementării mecanismelor 

economiei circulare în cadrul întreprinderilor 

românești – intervenții regionale 

 

 

Specializare inteligentă, tranziție industrială și anteprenoriat 

 

Obiectiv 

specific: 

Dezvoltarea 

competențelor 

pentru 

specializare 

inteligentă, 

tranziție 

industrială și 

antreprenoriat 

10. Dezvoltarea unor 

competențe profesionale 

adecvate cerințelor mediului 

de afaceri în contextul unei 

economii bazate pe 

cunoaștere 

10.1 Dezvoltarea competențelor la nivelul IMM 

pentru specializare inteligentă, tranziție 

industrială și antreprenoriat, inclusiv stagii de 

practică. Formare pentru implementarea 

standardului: sistem de Management a Inovării 

în companii – intervenții regionale 

11. Susținerea capacității 

administrative a structurilor 

din cadrul mecanismului 

integrat regional și național 

de descoperire 

antreprenorială 

11.1 Dezvoltarea capacității administrative a 

actorilor implicați în implementarea, 

monitorizarea, revizuirea strategiilor de 

specializare inteligentă - intervenții naționale/ 

regionale 
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OP 2 O Europă mai verde 

 

Energie 

 

Obiectiv specific: 

Promovarea eficienței 

energetice și reducerea 

emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale ȋn vederea ȋmbunătățirii 

eficienței energetice 

Măsuri de sprijin pentru industriile energointensive pentru a-și 

ȋmbunătăți performanța energetică 

Ȋmbunătățirea performanței energetice ȋn industriile energointensive 

Măsuri de sprijin pentru ESCOs 

Ȋmbunătățirea eficienței energetice ȋn domeniul ȋncălzirii centralizate, 

alături de promovarea energiei din surse regenerabile pentru ȋncălzirea 

și răcirea centralizată 

Consolidarea capacității AM, a dezvoltatorilor de proiecte și a 

autorităților 

Obiectiv specific: 

Promovarea energiei 

din surse regenerabile 

Creșterea ponderii de surse regenerabile ȋn consumul de energie al 

clădirilor 

Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie electrică 

pentru a crește capacitatea de integrare a energiei provenite din surse 

regenerabile, de natură variabilă 

Obiectiv specific: 

Dezvoltarea de sisteme 

inteligente de energie, 

retele si stocare in afara 

TEN-E 

Echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei 

electrice 

Implementarea de soluții digitale pentru izolarea defectelor și 

realimentarea cu energie 

Digitalizarea stațiilor de transformare și soluții privind controlul 

rețelei de la distanță – integrare stații ȋn SCADA 

Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier 

 

 

Schimbări climatice, riscuri, apă 

 

Obiectiv specific: 

Promovarea adaptării la 

schimbările climatice, a 

prevenirii riscurilor și a 

rezilienței ȋn urma 

dezastrelor 

Managementul inundațiilor 

Reducerea impactului manifestării secetei și furtunilor asupra 

populației, proprietății si mediului. 

Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea 

rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la realitatea 

operatională. 

Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere. 

Promovarea gestionării 

sustenabile a apei 

Continuarea acțiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și 

apă uzată, inclusiv prim consolidarea suplimentare și extinderea a 
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operatorilor regionali. 

Finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de reglementare 

economice a sectorului de apă și apă uzată, astfel ȋncat să se 

eficientizieze procesul de realizare a planurilor de investiții pentru 

conformare. 

Continuarea investițiilor ȋn managementul nămolului rezultat ȋn cadrul 

procesului de epurare a apelor uzate/tratarea apei  potabile. 

 

 

Economia circulară 

 

Obiectiv specific: 

Promovarea tradiției 

către o economie 

circulară 

Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, 

inclusiv ȋmbunătățirea sistemelor integrate existente de gestionare a 

deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și reciclarea, pentru a preveni 

generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri, ȋn 

conformitate cu nevoile identificate ȋn PNGD și PJGD-uri. 

Investiții individuale suplimentare pentru ȋnchiderea depozitelor de 

deșeuri. 

Investiții ȋn consolidarea capacității părților interesate fie publice sau 

private, pentru a susține tranziția la economia circulară și care să 

promoveze acțiuni/măsuri privind economic circulară inclusiv 

conștientizarea publicului, prevenirea deșeurilor, colectorea separată și 

reciclarea. 

 

 

Biodiversitate 

 

Obiectiv specific: 

Ȋmbunătățurea 

protecției naturii și a 

biodiversității, a 

infrastructurii verzi ȋn 

special ȋn mediul urban 

și reducerea poluării 

Investiții ȋn rețeaua Natura 2000 - Elaborarea, revizuirea și 

implementarea planurilor de management, măsuri de menținere și de 

refacere a siturilor Natura 2000 pentru specii și habitate, precum și a 

ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizăte situate ȋn afăra ariilor 

naturale protejate. Acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a 

biodiversității și ecosistemelor și realizarea de studii stiințifice. 

Măsuri pentru implementarea infrastructurii verzi 

Consolidarea capacității administrative a autorităților și entităților cu 

rol ȋn managementul rețelei Natura 2000 și a altor arii naturale 

protejate. 
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Aer 

 

Obiectiv specific: 

Ȋmbunătățurea 

protecției naturii și a 

biodiversității, a 

infrastructurii verzi ȋn 

special ȋn mediul urban 

și reducerea poluării 

Dotarea Retelei Nationale de Monitorizare a Calității Aerului cu 

echipamente noi astfel ȋncât să se continue conformarea cu cerințele 

de asigurare și controlul calității datelor și de raportare a RO la CE și 

achiziția de echipamente pentru măsurarea poluanților ȋn aerul 

ambiental cu respecarea prevederilor Directivei 2008/50/CE. 

Implementarea măsurilor care vizează creșterea calității aerului  

• măsuri legate de imbunătățirea sau ȋnlocuirea instalaților individuale 

(casnice) de ȋncălzire a locuințelor/ gospodăriilor din mediul urban cu 

instalații mai performante;  

• finanțarea sistemelor de ȋncălzire pentru scopuri de atenuare a 

schimbărilor climatice, atât la nivelul agenților economici cât și la 

nivelul sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică la 

nivelul autorităților publice și/sau altor entitați publice (spitale, unitați 

de ȋnvătământ etc.) sau a instituțiilor individuale de ȋncălzire a 

locuințelor/ gospodărilor, utilizând gaz natural. 

 

 

Mobilitate urbană 

 

Obiectiv specific: 

Mobilitatea națională, 

regională și locală 

sustenabilă, rezilientă ȋn 

fața schimbărilor 

climatice, inteligență și 

intermodala, inclusiv 

ȋmbunătățirea accesului 

la TEN-T si a mobilitătii 

transfrontaliere 

Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport pe calea ferată și  

cu metroul și de acces la TEN-T centrală și globală de transport, 

inclusiv soluții combinate. 

Reducerea emisiilor de carbon ȋn municipiile reședință de județ și ȋn 

muncipii și zona lor funcțională prin investiții bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă. 
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Situri contaminate 

 

Obiectiv specific: 

Ȋmbunătăţirea protecției 

naturii şi a 

biodiversității, a 

infrastructurii verzi ȋn 

special ȋn mediul urban 

si reducerea poluării 

Măsuri de remediere a siturilor contaminate, inclusiv refacerea 

ecosistemelor. 

Regenerarea spaţillor urbane degradate şi abandonate, reconversia 

funcţională a terenurilor virane degradate/neutilizate/abandonate şi 

reincluderea acestora ȋn circuitul social/economic sau ca rezervă de 

teren pentru viitoare investiții la nivelul oraşelor, ȋn vederea creării 

condiţiilor necesare pentru o dezvoltare durabilă urbană. 

 

 

OP 3 O Europă mai conectată 

 

Conectivitate 

 

Obiectiv specific: 

1.Dezvoltarea unei 

rețele TEN-T durabilă, 

reziliență ȋn fața 

schimbărărilor 

climatice, inteligentă, 

sigură si intermodală 

Dezvoltarea rețeletor TEN-T centrală şi globală de transport rutier. 

Dezvoltarea rețeletor TEN-T centrală şi globală de transport pe calea 

ferată. 

Ȋmbunătățirea serviciilor de transport pe calea ferată pe scurt și lung 

parcurs, prin creșterea capacități de transport și măsuri de reformă.  

Ȋmbunătățirea siguranţei și securități pentru toate modurile de 

transport și punerea ȋn aplicare a strategiei adoptată privind siguranța 

traficului, pentru reducerea numărului de decese din accidente rutiere  

Investiții în infrastructură și suprastructură portuară situata pe rețeaua 

TEN-T central și globală, inclusiv acces în porturi, investiții 

multimodale în porturi și pentru ȋrnbunătățirea conectivității 

transfrontaliere  

Investiții in dezvortarea de terminale intermodale inclusiv acces și 

echipamente 

Investitii în modernizarea punctelor de trecere transfrontaliere pe 

rețeaua TEN-T central și globală și crearea de noi conexiuni de 

transport suplimentare peste Dunăre, inclusiv măsuri de ȋmbunătățire a 

timpilor de trecere, includerea de noi servicii si noi proceduri 

operationale.  

Asistență tennică acordata principalilor beneficiari din domeniul 

transportului, cu precădere Compania Natională de Căi Ferate și  

Compania Națională de Adminstrare a Infrastructuri Rutiere, alte 

autorități de transport și Ministerul Transporturilor 
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Obiectiv specific: 

2.Dezvoltarea unei 

mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabilă, reziliente ȋn 

fața schimbărilor 

climatice, inteligente și 

intermodale, inclusiv 

ȋmbunătățirea accesului 

la TEN-T si a mobilității 

transfrontaliere 

Dezvoltarea rețeletor rutiere naționale de acces la TEN-T centrală și 

globală de transport. 

Dezvoltarea rețeletor feroviare de acces la TEN-T centrală și globală 

de transport. 

 

 

 

Broadband 

 

Obiectiv specific: 

Ȋmbunătățirea 

conectivități digitale 

Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă Broadband – Investiții ȋn 

infrastructura de bandă largăde foarte mare capacitate, conform 

rezultatelor „Planului național sau regional privind banda largă” 

(condiție favorizantă) 

 

 

OP 4 O Europă mai socială 

 

Ocupare 

 

Obiectiv specific: 

1.Ȋmbunătățirea acesului pe piata 

muncii ntru toate persoanele aflate 

ȋn căutarea unui loc de muncă, ȋn 

special pentru tineri, șomeri de 

lungă durată și grupurile 

dezavantajate pe piața muncii, 

persoane inactive, prin promovarea 

angajării pe cont propriu și a 

economiei sociale. 

1.1. Dezvoltarea mecanismului de integrare 

multidisciplinară a politicilor din ocupare, educație, 

asistență socială și sănătate prin armonizarea cadrului legal 

ȋntre serviciile oferite forței de muncă de cele patru 

sectoare. 

1.2. Noi abordări de furnizare de servicii integrate de 

ocupare, adaptate nevoilor grupurilor dezavantajate pe 

piaţa muncii (persoane inactive, cu dizabilităţi, someri de 

lungă durată, persoane reintoarse ȋn ţară, migranţi etc.), 

prin pachete de servicii personalizate și adaptate nevoilor. 

1.3. Valorificarea potențialului economic al tinerilor 

(inclusiv NEETs). 

1.4. Asigurarea forței de muncă necesare ȋn zonele care 

ȋnregistrează deficite. 
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1.5. Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea 

iniţiativelor antreprenoriale și a economiei sociale.  

1.6. Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor 

dezavantajate. 

Obiectiv specific: 

2.Modernizarea instituțiilor și a 

serviciilor pe piața muncii pentru a 

evalua și a anticipa necesarul de 

competeță și a asigura asistență 

personalizată și in timp real 

urmărind asigurarea 

medierii/plasării (matching), 

tranziției și a mobilității firței de 

muncă 

 

2.1. Dezvoltarea unui mecanitsm coerent și sustenabil de 

agregare și integrare a informaţiilor furnizate de diversele 

instrumente folosite în anticipare de utilizare a rezultatelor 

pentru ȋntâmpinarea nevoilor de competențe pe piaţa 

muncii 

Obiectiv specific: 

3.Promovarea participării 

echilibrate dupa gen pe piața 

muncii și a asigurării echilibrului 

dintre viața profesională și cea 

privată  

3.1. Crearea de oportunităţi pentru integrarea femeilor pe 

piața muncii 

Obiectiv specific: 

4.Promovarea adaptării la 

schimbarea lucrărilor, 

inteprinderilor și antreprenorilor, a 

ȋmbătrânirii active și in condiții 

bune de sănătate, precum și a unui 

mediu de lucru sănătos și adaptat 

care să reducă riscurile la adresa 

sănătății 

4.1. Crearea unui mediu de muncă sănătos, sigur, accesibil 

și prietenos pentru angajați, în special pentru cei cu nevoi 

speciale (din grupul țintă) 

 

 

Educație 

 

Obiectiv specific: 

1.Ȋmbunătățirea calității, 

eficacității si a relevanței 

sistenului de educație și 

formare pentru piața muncii 

pentru a sprijini dobândirea 

1.1. Adaptarea programelor din educație și formare la cerințele 

pieței, ȋn competențe cheie și digitale. 

1.2. Creșterea calității, eficacității și relevanței ofertei și 

serviciilor de educație (la toate nivelurile) 

1.3. Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților, serviciile de 

consiliere, sprijin, acompaniere. 
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de competențe cheie, inclusiv 

a competențelor digitale 

1.4. Ȋmbunătățirea formării cadrelor didactice pentru creșterea 

calității și eficacității procesului educativ. 

Obiectiv specific: 

2.Promovarea accesului egal 

la educație și formare de 

calitate și favorabile 

incluziunii, completarea 

studiilor și a absolviri 

acestora, ȋn special pentru 

grupurile defavorizate,  

ȋncepând de la educația și 

ȋngrijirea copiilor preșcolari, 

continuând cu educația și 

formareagenerală și 

profesională și până la 

ȋnvățământul terțiar 

2.1. Creșterea accesului la educație şi formare de calitate şi 

favorabile incluziunii. 

2.2. Formarea (inițială şi continuă) a cadrelor didactice pentru o 

educație incluzivă 

2.3. Proiectarea și fuzionarea unor servicii suport pentru 

prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii 

timpurii a școlii 

2.4. Creşterea accesului la educaţie (la toate nivelurile) şi 

formare de calitate pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Obiectiv specific: 

3.Promovarea ȋmvățării pe tot 

parcursul vieții, ȋn special a 

unor oportunități flexibile de 

perfecționare și recomversie 

profesională pentru toți luând 

ȋn considerare competențele 

digitale 

3.1. Creșterea participării la formarea profesională continuă 

(sistem de educație) 

3.2. Sprijinirea tranzițiilor ȋn educație şi pe piața muncii, ȋn 

contextul participării la formare pe tot parcursul vieții. 

3.3. Consolidarea participării populației ȋn procesul de ȋnvățare 

pe tot parcursul vieţii şi de reconversie profesională pentru 

facilitarea tranziţiilor şi a mobilităţii de pe piaţa muncii 

 

 

Incluziune socială 

 

Obiectiv specific: 

1.Promovarea integrării 

socio economice a 

comunităților terțe și a 

comunităților 

marginalizate, cum ar fi 

romii 

1.1. Promovarea integrării socio-economice a comunităţilor 

marginalizate, inclusiv rome, prin implementarea unor măsuri 

integrate 

1.2. Ȋmbunătăţirea condiţiilor de locuit, inclusiv prin acordarea de 

locuinţe sociale, ȋnfiinţarea de adăposturi de noapte și centre de 

urgenţă pentru categorii de persoane marginalizate: romi, persoane 

fără adăpost, familii monoparentale sărace, victime ale traficului de 

persoane sau ale violenţei domestice. 

1.3. Integrarea socio-economică a migranţilor 
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Obiectiv specific: 

2.Ȋmbunătăţirea  

accesului egal și în timp 

util la servicii de 

calitate, durabile și 

accesibile; 

modernizarea sistemelor 

de protecţie socială, 

inclusiv promovarea 

accesului la protecţia 

socială; ȋmbunătăţirea  

accesibilității eficacității 

și a rezilienței sistemelor 

de asistentă medicală   

și a serviciilor de 

ȋngrijire de lungă 

durată 

2.1. Măsuri pentru asigurarea asistenţei juridice pentru persoanele 

bolnave mintal cu sau fără tutore legal 

2.2. Creșterea intervenţillor integrate pentru incluziunea socială a  

persoanelor fără adăpost 

2.3. Pregătirea specialiștilor din domeniul asistenţei sociale 

2.4. Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor și 

adolescenților cu tulburări din spectrul autist 

Obiectiv specific: 

3.Promovarea integrării 

sociale a persoanelor 

aflate ȋn risc de sărăcie 

sau excluziune socială, 

inclusiv a persoanelor 

cele mai defavorizate și 

a copiilor 

3.1.  Ȋmbunătăţirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate 

3.2. Integrarea socială a unor grupuri specifice aflate în risc de 

excluziune 

3.3. Ȋncurajarea incluziunii active a persoanelor ȋn vârstă prin măsuri 

privind asigurarea ȋmbătrânirii active 

3.4. Sprijinirea dezinstituționalizării 

Obiectiv specific: 

4. Reducerea deprivării 

materiale prin 

furnizarea de alimente 

și/sau asistență 

materială de bază 

persoanelor cele mai 

defavorizate, inclusiv 

prin măsuri de 

acompaniere. 

4.1 Abordarea deprivării materiale 
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Sănătate 

 

Obiectiv specific: 

Ȋmbunătăţirea  

accesului egal şi în 

timp util la servicii 

de calitate, durabile 

şi accesibile; 

modernizarea 

sistemelor de 

protectie socială, 

inclusiv 

promovarea 

accesului la 

protecţia socială; 

ȋmbunătăţirea   

 accesibilității  a 

eficacitaţii și a 

rezilienței 

sistemelor de 

asistență medicală 

si a  serviciilor de 

îngrijire de lungă 

durată 

1. Continuarea investițiilor ȋn spitalele regionale/ județene și spitale 

prioritare naționale. Reabilitarea/ Construcția spitalelor judeţene și spitale 

prioritare naționale și dotarea cu echiparnente de specialitate, pregătire și 

perfecționare resursa umană 

2.Creşterea accesului la servicii medicale de calitate prin spnjinirea unor 

măsuri care vizează prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile 

3. Sprijinirea programelor dedicate de sănătate, de exemplu, programe 

pentru mamă și copil, programe ȋn domeniul transplantului de organe, 

țesuturi şi celule, sănătate mintală, boli rare, prevenirea problemelor 

dentare 

4. Creşterea accesului la servicii medicale primare la nivelul comunităţii. 

Asistență medicală de bază ȋn comunitățile sărace / marginalizate / 

dezavantajate 

5. Dezvoltarea și ȋmbunătățirea sistemului de pregatire pentru personalul 

cu atribuții ȋn domeniul asistenței medicale de urgență. Acordarea de prirn 

ajutor calificat și asistență medicala de urgență 

6. Dezvoltarea serviciilor de ȋngrijire la domiciliu, ȋngrijire pe termen lung 

și servicii și infrastructuri comunitare, în special pentru persoanele ȋn 

vârstă și pentru persoanele cu handicap; sprijinirea măsurilor naționale 

eficiente de ȋmbătrănire activă 

7. Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea unor 

măsuri care vizează ȋmbunătățirea capacităţilor de diagnostic și 

supraveghere a bolilor transmisibile, raportarea acestora şi ȋmbunătățirea 

măsurilor de prevenire și control 

 

 

OP 5 O Europă mai aproape de cetățenii săi 

 

Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

 

Obiectiv specific: 

Promovarea dezvoltării 

integrate ȋn domeniul 

social, economic și al 

mediului, a 

patrimoniului cultural și 

a securității ȋn zonele 

urbane 

Investiții în turism – stațiuni turistice urbane de interes național 

Investiții ȋn infrastructura din domeniul cultural 

Investiții ȋn patrimoniul cultural 

Investiții pentru regenerarea urbană şi securitatea spatițiilor publice 
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Dezvoltare teritorială integrată 

 

Obiectiv specific: 

Promovarea dezvoltării 

integrate ȋn domeniul 

social, economic şi al 

mediului la nivel local, 

a patrimoniului cultural 

şi a securității, inclusiv 

ȋn zonele rurale şi de 

coastă inclusiv prin 

dezvoltarea locală 

plasată sub 

responsabilitatea 

comunității 

Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI (Delta Dunării şi Valea 

Jiului) - sprijin pentru pregătirea şi conceperea strategiilor teritoriale 

Sprijin pentru structurile de guvernanță CLLD (ZUM-uri) - pregătire, 

gestiune şi animare 

Sprijin pentru SIDU — pregătire, gestiune și animare 

 

 

 Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. 

Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de 

coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.  

 Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii: 

mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate. Metoda de alocare a fondurilor se 

bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii 

(șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și 

integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile 

ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune 

continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze 

gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii 

de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou 

program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților 

urbane. 

 

 Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021-2027:  

Concentrare tematică  

- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)  

- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)  

- FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice  

- FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice  

- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană  
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- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate  

- 25% din FSE+ pentru incluziune socială  

- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă  

Aspecte financiare (CFM)  

- Forma principală de finanțare - granturile  

- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru 

Fondul de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate.  

- Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor  

- TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția 

operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro.  

- Dezangajarea - regula „N+2”.  

 Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene 

(MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura 

instituțională, cât și în cea strategică.  

 În cadrul politicii de coeziune, Ministerul propune 9 tipuri de programe, 

Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor 

de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model polonez):  

1. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 

 2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

 3.Programul Operațional Transport (POT)  

 4.Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente 

Financiare(POCIDIF)  

 5.Programul Operațional Sănătate (POS)  

 6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

 7. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

 8.Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

 9.Programul Operațional Asistenţă Tehnică  (POAT)  

  

 Actualul Program Operațional Infrastructură Mare (care are cea mai mare alocare 

financiară în 2014-2020) se va întoarce la structura din 2007 – 2013, intervențiile din 

domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, 

iar cele din domeniul Transportului urmând a trece sub o Autoritate de Management din 

cadrul Ministerului de Transport. Se vor crea oportunități separate pentru ITI Delta 

Dunării și ITI Valea Jiului.  

   

 MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole 

Comune și prin cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului afaceri 
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interne (Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă, Instrumentul pentru 

mangementul frontierei și vize).  

Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea accesa în 

următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai 

multor programe. 

Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”, transferul 

tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul Operațional Creștere 

Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare va pune la dispoziție instrumente 

financiare. 

 

 

Către o Europă durabilă până ȋn 2030 

 

În septembrie 2015, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, țări din 

întreaga lume au semnat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației 

Națiunilor Unite (Agenda 2030 a ONU) și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă 

(ODD) ale acesteia, stabilind împreună o listă de acțiuni concrete de întreprins pentru 

oameni și pentru planetă. Liderii mondiali și-au declarat angajatul pentru eradicarea 

sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului că toți oamenii se bucură de pace și 

prosperitate. Obiectivele de dezvoltare durabilă, împreună cu Acordul de la Paris privind 

schimbările climatice, reprezintă foaia de parcurs către o lume mai bună, cadrul mondial 

pentru cooperarea internațională în materie de dezvoltare durabilă și dimensiunile 

economice, sociale, de mediu și de guvernanță ale acestui cadru. UE a fost una dintre 

principalele forțe care au sprijinit Agenda 2030 a ONU, angajându-se ferm să o pună în 

aplicare. 

 

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 sunt: 

1. Fără sărăcie 

2. Fără foamete 

3. Stare bună de sănătate și bunăstare 

4. Educație de calitate 

5. Egalitate de gen 

6. Apă curată și salubritate 

7. Energie accesibilă ca preț și curată 

8. Condiții de muncă decente și creștere economică 

9. Industrie, inovare și infrastructură 

10. Reducerea inegalităților 

11. Orașe și comunități durabile 

12. Consum și producție responsabile 
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13. Politici climatice 

14. Viața subacvatică 

15. Viața terestră 

16. Pace, justiție și instituții puternice 

17. Parteneriate pentru obiective 
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CONTEXTUL NAŢIONAL 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României orizonturi 2013-

2020-2030 

Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate de 

stat membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în 

special cele statuate în Tratatul de Aderare, Strategia Lisabona pentru creștere și locuri de 

muncă și în Strategia Reînnoită a UE pentru Dezvoltarea Durabilă din 2006. 

Strategia propune o viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor 

două decenii: 

 Orizont 2013 –încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării 

durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României; 

 Orizont 2020 - atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării durabile; 

 Orizont 2030 –apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an a 

ţărilor UE. 

 

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea 

Agendei 2030 și implementarea setului de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Strategia 

susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de 

mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, 

reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, 

eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

 

Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui 

echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și 

prin care se definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește 

de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se 

realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să îl 

motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul. Rolul statului în 

contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu doar pentru 

cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. 

 

Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se structurează 

au fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987): 
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1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să 

aibă posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării; 

2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare 

pentru a se apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate; 

3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile 

prin schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite 

tehnologiile. 

 

 Obiectivul 1: Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context 

Strategia își propune reducerea numărului cetățenilor care trăiesc în sărăcie severă și 

relativă în toate dimensiunile acesteia, potrivit definițiilor naționale. Strategia are în 

vedere reducerea numărului de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie, stimularea 

participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă, dezvoltarea sistemului de 

protecție și asistență socială. 

ORIZONT 2020 

 Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile 

sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile 

 Dezvoltarea unui sistem național de indicatori de incluziune socială prin integrarea 

tuturor bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină 

cont de mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza 

acestor indicatori 

 Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc 

de excluziune prin dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență socială 

ŢINTE 2030 

 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii 

 Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie 

relativă 

 Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, 

reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, 

accidente industriale sau evenimente climatice extreme 

 

 Obiectivul 2: Eradicarea foamei, asigurarea securitãții alimentare, 

îmbunătățirea nutriției şi promovarea unei agriculturi sustenabile 

Strategia vizează dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil și competitiv pentru 

îmbunătățirea calității vieții și asigurării unor condiții de viață în mediul rural apropiate 

de cele din mediul urban, promovarea producției autohtone și ecologice și valorificarea 

produselor tradiționale și montane cu valoare adăugată. 
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ORIZONT 2020 

 Dezvoltarea unor programe pentru promovarea consumului de alimente sănătoase 

 Continuarea Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de 

Irigații din România 

 Susținerea producției și diversificarea speciilor autohtone cu valoare genetică 

ridicată, dar deficitare pe piața internă, în domenii precum legumicultura, creșterea 

efectivelor la rasele valoroase de suine, taurine și bivoli, sectorul avicol, colectarea 

și comercializarea lânii, apicultură, pescuit și acvacultură, inclusiv prin stimularea 

cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar 

 Creșterea numărului de produse recunoscute la nivel european / atestate tradițional 

/ atestate ca rețete consacrate 

 Susținerea și atragerea tinerilor fermieri  

 Creșterea numărului de fermieri activi înregistrați în sistemul de agricultură 

ecologică și creșterea suprafeței agricole certificate ecologic 

 Creșterea numărului de grupuri aplicante/operatori economici înregistrați pe 

scheme de calitate naționale și europene 

 Promovarea bunelor practici agricole pentru prevenirea și combaterea poluării 

solului 

ŢINTE 2030 

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul 

înregistrat în anul 2014 

 Finalizarea cadastrului agricol • Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, 

față de anul 2018 

 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a 

animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite 

 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone 

 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole 

 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a 

plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona montană. Menținerea tradițiilor 

locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce 

priveşte originea geografică 

 

 

 Obiectivul 3: Asigurarea unei vieți sãnãtoase şi promovarea bunãstãrii tuturor, 

la orice vârstă 

Strategia are în vedere reducerea ratei mortalității materne și infantile, diminuarea 

incidenței îmbolnăvirilor de boli infecțioase și cronice, respectiv prevenirea și tratarea 

abuzului de substanțe nocive și a bolilor mintale. 
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ORIZONT 2020 

 Promovarea educației în sănătate, a prevenției și a unui mod de viață sănătos 

 Inițierea unui program național pentru susținerea serviciilor de îngrijire de lungă 

durată pentru persoanele vârstnice sau cu dizabilități. 

 Modernizarea și reabilitarea infrastructurii sănătății publice la media standardelor 

UE, cu accent și pe zona rurală, inclusiv susținerea cercetării în medicină. 

 Implementarea unui sistem transparent și fiabil de pătrundere și gestionare a 

medicamentelor, dispozitivelor, aparaturii și tehnicii medicale pe piața din 

România, pentru creșterea accesului populației la tehnologii de diagnostic și 

tratament cât mai noi și performante. 

 Ameliorarea capacității de diagnostic și tratament prin implementarea serviciilor 

de E-sănătate; dezvoltarea operațiunilor de screening și diagnosticare precoce 

pentru boli netransmisibile cu impact asupra sănătății publice (diferite forme de 

cancer, diabet, afecțiuni cardiovasculare și respiratorii), screening pre-

concepțional, prenatal și neonatal; screening pentru boli infecțioase, inclusiv cele 

cu transmisie sexuală (hepatită, HIV/ SIDA, tuberculoză). 

 Dezvoltarea legislației în domeniul sănătăți psihice (mintale). 

 Reglementarea prin lege a controlului asupra producerii, importului și  

omercializării suplimentelor alimentare. 

ŢINTE 2030 

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere 

pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri. 

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea 

documentelor  și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a 

facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul rapid la servicii 

medicale de calitate, la tratamente și medicamente și pentru monitorizarea 

eficientă a nevoilor. 

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la 

sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar 

grupurile vulnerabile și defavorizate. 

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze 

sub media UE. 

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru 

fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între 

autorități, medici, pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest 

domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați. 

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui 

mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor. 
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 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli 

transmisibile. 

 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile 

prin prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale. 

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice. 

 Reducerea consumului de substanțe nocive. 

 

 

 Obiectivul 4: Garantarea unei educații de calitate şi promovare a oportunitãților 

de învãțare de-a lungul vieții pentru toți 

Strategia se adresează în principal următoarelor domenii: accesul tuturor copiilor 

la educație timpurie, învățământ primar și secundar echitabil și calitativ, care să conducă 

la rezultate relevante și eficiente, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care 

dețin competențe profesionale relevante, care să faciliteze angajarea la locuri de muncă 

decente și antreprenoriatul. Asigură faptul că toți elevii dobândesc cunoștințele și 

competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile. 

ORIZONT 2020 

 Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin 

îmbunătăţirea confortului elevului şi a curriculumului bazat pe competenţe, 

implementarea pachetului social garantat, crearea cadrului normativ pentru 

serviciile de educaţie timpurie. 

 Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de 

educație prin reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul 

profesional și tehnologic; organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe 

proiecte cu aplicare practică în și între unitățile de învățământ; încurajarea 

activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de afaceri pe plan 

local; extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării 

acestora cu agenții economici pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate 

între universități și reprezentanții mediului antreprenorial. 

 Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale 

conform standardelor UE pentru întregul ciclu educațional, de la educația timpurie 

ante-preșcolară la studiile post-doctorale și învățarea pe tot parcursul vieții pentru 

dobândirea de cunoștințe și deprinderi relevante pe piața muncii și asigurarea 

egalității de șanse indiferent de statut social, sex, religie, etnie sau capacități 

psihomotorii, îmbunătățirea coeficienților din formula de finanțare astfel încât să 

sprijine mai mult școlile dezavantajate. 

 Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continuă 

și stimularea participării la asemenea programe; înființarea centrelor comunitare 
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de învățare permanentă de către autoritățile locale; cointeresarea companiilor în 

sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe. 

 Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și 

extra-curriculare care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural-

artistică, științifică, ecologică și educația prin sport. 

ŢINTE 2030 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional. 

 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită 

o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum 

creșterea ponderii de materii opționale. 

 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare 

pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare 

durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, 

promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și 

a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă . 

 Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor şi 

noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre 

valorile democrației și pluralismului, despre valorile multiculturalismului, 

prevenția discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre importanța 

eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli. 

 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-

învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului 

educațional. 

 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și 

dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum 

potrivit cerințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu 

mediul de afaceri. 

 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe 

tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și 

nonformale de cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor 

din statele membre ale UE. 

 Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile 

locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în 

asemenea programe. 

 Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe 

relevante, inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de 

locuri de muncă decente și antreprenoriatul. 

 Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LUPŞANU 2021-2025 

 

Pagina 33 

 

 Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și 

specializare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei 

societăți durabile. 

 

 Obiectivul 5: Realizarea egalitãții de gen şi întãrirea rolului    femeilor şi al 

fetelor în societate 

Strategia își propune prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și 

fetelor, în sfera publică și cea privată, asigurarea participării echilibrate și efective a 

femeilor și a egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de 

luare a deciziilor în viața politică, economică și publică. 

ORIZONT 2020 

 Organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind partajarea echitabilă 

a responsabilităților în cadrul gospodăriei și familiei, îmbunătățirea serviciilor 

sociale relevante și concilierea obligațiilor profesionale cu viața personală și de 

familie având ca obiect creșterea implicării bărbaților în viața de familie și 

frecventarea cursurilor pentru tineri părinți. 

 Reglementarea funcției de expert în egalitate de șanse între femei și bărbați și a 

posibilității desemnării persoanelor cu aceste atribuții în toate instituțiile și 

autoritățile publice, precum și în companiile private cu peste 50 de angajați . 

 Crearea unui sistem integrat de monitorizare și raportare privind cazurile de 

violență domestică. 

 Includerea perspectivei de gen în programa școlară și în manuale; organizarea unor 

campanii de informare și sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în 

rândul tinerilor. 

 Monitorizarea implementării dispozițiilor legale privind sănătatea sexuală și 

reproductivă și organizarea de campanii de informare pentru prevenirea și 

combaterea abuzurilor sexuale și respectarea drepturilor la nediscriminare și 

identitate. 

ŢINTE 2030 

 Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe. 

 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele 

publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de 

exploatare. 

 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la 

ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața 

politică, economică și publică. 
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 Obiectivul 6: Asigurarea disponibilitãții şi gestionãrii durabile a apei şi sanitație  

pentru toți 

Strategia vizează creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii de apă și 

canalizare și a serviciilor publice, alinierea României la cerințele și standardele UE 

privind gestionarea apei potabile, apelor uzate, deșeurilor și creșterea eficienței de 

utilizare a apei în toate sectoarele. 

 

ORIZONT 2020 

 Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de 

ape minerale (plate sau natural carbogazoase) pentru consum, precum și în scopuri 

terapeutice; folosirea mai activă a apelor geotermale atât în scopuri energetice, cât 

și pentru turismul de sănătate (spa). 

 Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației 

pentru menținerea în parametrii bio-chimici acceptați. 

 Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale 

comunăelor; sprijinirea racordării unui număr sporit de gospodării la aceste rețele 

prin grija autorităților locale 

ŢINTE 2030 

 Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, 

comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate 

în perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare. 

 Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și 

asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face 

față deficitului de apă. 

 Conectarea gospodăriilor populației din comune și sate compacte la rețeaua de apă 

potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90% . 

 Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate. 

 Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării 

deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor 

periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial 

reciclarea și reutilizarea sigură. 

 Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru 

toți, acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile 

 

 Obiectivul 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-

un mod sigur, durabil şi modern. 
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Pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, sectorul energetic 

românesc trebuie să devină mai robust din punct de vedere economic, mai avansat și mai 

flexibil din punct de vedere tehnologic și mai puțin poluant. 

ORIZONT 2020 

 Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în privința legislației fiscale în 

domeniul petrolului și gazelor; monitorizarea contractelor negociate și asigurarea 

transparenței procedurilor; întărirea puterii de decizie și independenței autorităților 

de reglementare și control. 

 Liberalizarea și extinderea pieței de energie și interconectarea sistemelor 

energetice la nivel național și regional în vederea realizării unei rețele 

complementare și interactive de servicii (contorizare și rețele inteligente) și 

reducerii costurilor suportate de consumator. 

 Menținerea unui mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, 

diversificarea surselor de import și a destinațiilor de export, modernizarea și 

eficientizarea instalațiilor existente viabile, promovarea surselor regenerabile de 

energie și a tehnologiilor de conversie cu emisii reduse de carbon. 

 Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor. 

 Reducerea cu 19% a consumului intern de energie primară. 

ŢINTE 2030 

 Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze 

naturale în vedea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și 

comerciali la surse sigure de energie la prețuri acceptabile. 

 Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de 

producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale. 

 Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de 

degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu 

minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a 

schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile. 

 Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut 

scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv 

combustibili alternativi. 

 Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței 

energetice în vederea atragerii investițiilor. 

 Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, 

industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru 

instalații și aparatură. 
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 Obiectivul 8: Promovarea unei creşteri economice susținute, deschisã tuturor şi 

durabilã, a ocupãrii depline şi productive a forței de muncã şi asigurarea de 

locuri de muncã decente pentru toți. 

Strategia urmărește susținerea creșterii economice pe cap de locuitor și susținerea 

sectoarelor productive şi diversifi carea produselor cu valoare adăugată, crearea locurilor 

de muncă decente, antreprenoriatul, creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, 

modernizarea tehnologică și inovarea, asigurarea muncii decente pentru toți cetățenii, 

inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, renumerarea egală pentru munca de 

valoare egală, accesul la finanțare. Se susține un turism durabil care creează locuri de 

muncă și promovează diversitatea culturală, produsele locale și respectul pentru tradiții și 

mediul în care trăim. 

ORIZONT 2020 

 Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare 

prudente şi măsuri de sprijinire a productivității și competitivității economiei 

românești. 

 Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul 

tinerilor prin încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor. 

 Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în 

corelare cu cerințele pieței muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social 

vulnerabile ale populației. 

 Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau telemuncă / 

teleworking (munca de la distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin 

pentru îngrijirea copiilor și a membrilor de familie aflați în întreținere. 

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea 

turismului, inclusiv a agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri 

considerabile, prin îmbunătățirea infrastructurii și căilor de acces la obiectivele 

turistice, profesionalizarea personalului și valorificare înțeleaptă a tradițiilor 

culturale și specificului național. 

 Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, 

inclusiv a parteneriatelor public-privat. 

ŢINTE 2030 

 Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE 

pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene 

avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea 

constantă a nivelului de trai al populației. 

 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile 

productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin startup, 
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creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea 

întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare. 

 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, 

modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare 

adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă. 

 Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, 

ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii 

României ca destinație turistică. 

 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a 

extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți. 

 

 Obiectivul 9: Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea 

industrializãrii durabile şi încurajarea inovației. 

Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, sigure și durabile, 

pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea pentru toți, integrarea 

întreprinderilor mici și mijloci în lanțuri valorice și pe piețe externe, modernizarea 

infrastructurii și reabilitarea durabilă a industriilor pentru utilizarea eficientă a resurselor, 

prin adoptarea tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, întărirea 

cercetării științifice și colaborarea cu mediul privat, modernizarea capacităților 

tehnologice ale sectoarelor industriale, încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a 

numărului de angajați în cercetare și dezvoltare. 

ORIZONT 2020 

 Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii 

drumurilor județene și comunale modernizate la 61% în 2020 (în comparație cu 

39,4% în 2016). 

 Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe ca și 

a eforturilor investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent pe sectoarele 

de înaltă și medie tehnicitate, creatoare de valoare adăugată sporită și care 

înglobează realizările de ultimă ora ale cercetării și dezvoltării tehnologice 

moderne, inclusiv în domeniul industriei de apărare. 

 Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei 

distribuții bugetare echilibrate, destinate susținerii atât a cercetării aplicative și 

inovării, a cercetării fundamentale și de frontieră, cu accent pe domeniile de 

specializare inteligentă / cu potențial de creștere. 

 Dezvoltarea programelor sectoriale de finanțare a cercetării aplicative atât din 

bugetul de stat, cât și prin stimularea investițiilor private și prin dezvoltare de 

parteneriate în acest sector. 

ŢINTE 2030 
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 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, 

inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea 

economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru 

toți. 

 Îmbunătățirea siguranței rutiere. 

 Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea 

resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și 

ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale 

acestora. 

 Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se 

situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele 

eforturilor naționale de cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor 

piețe stabile și în creștere. 

 Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale 

sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a 

numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și 

private pentru cercetare și dezvoltare. 

 Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare. 

 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii 

financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și 

piețe externe. 

 

 Obiectivul 10: Reducerea inegalitãților în interiorul țãrilor şi între țãri 

Strategia propune reducerea decalajelor, eliminarea discriminărilor de orice fel și 

politici de realizare progresivă a unei egalități sporite, în special fiscale, salariale, 

educaționale și de protecție socială. 

ORIZONT 2020 

 Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază anuală, a 

veniturilor mici, alocațiilor pentru copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități, 

pensiilor, ajutoarelor sociale pentru alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într-

un cuantum superior celui mediu pe economie. 

 Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă 

cele agricole, prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet 

pentru munca de la distanță, accesul sporit la serviciile de microfinanțare. 

 Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilității și 

credibilității sectorului bancar. 

 Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în 

materie de incluziune socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv 
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persoanele aparținând minorităților etnice sau de altă natură, în toate domeniile 

vieții politice, economice, sociale și culturale. 

ŢINTE 2030 

 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul 

reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor 

dezavantajate. 

 Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din 

punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

 Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale 

care activează în domeniul drepturilor omului 

 

 Obiectivul 11: Dezvoltarea oraşelor şi a aşezãrilor umane pentru ca ele sã fi e 

deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile 

Strategia vizează asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a cetățenilor din 

comunitățile urbane și rurale prin accesul la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și 

la prețuri accesibile; accesul la transport public eficient, la prețuri echitabile și accesibile 

pentru toți; promovarea conceptului de smart-city; consolidarea eforturilor de protecție și 

salvgardare a patrimoniului cultural; reducerea impactului negativ asupra mediului în 

comunăe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și mediului în 

general. 

ORIZONT 2020 

 Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 

80% pentru construcții și finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac 

obiectul subvențiilor acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, 

ca element de bază al planificării spațiale și amenajării teritoriului. 

 Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare pentru 

avertizarea timpurie, intervențiile de urgență și acțiunile ulterioare de reabilitare 

prin precizarea responsabilității tuturor factorilor cu atribuții în domeniu în caz de 

calamități naturale (seisme, inundații, alunecări de teren) sau accidente (deversări 

sau emisii nocive, incendii extinse etc). 

 Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și limitarea 

efectelor previzibile ale schimbărilor climatice. 

 Îmbunătățirea calității aerului. 

 Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în domeniul 

calității aerului de adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor de calitate a 

aerului. 

 Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea 

patrimoniului cultural, identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale 
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(artizanale, artistice, culinare); încurajarea dezvoltării în continuare a 

agroturismului. 

 Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru zonele urbane în vederea 

dezvoltării acelor funcții și echipamente care pot asigura creșterea competitivității 

comunăelor la nivel european și internațional. 

ŢINTE 2030 

 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii. 

 Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și 

alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de 

adaptare și revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea 

evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de 

inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin 

îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ. 

 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile 

și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, 

acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, 

copii, persoane cu dizabilități și în etate 

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și 

amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin 

aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să 

susțină coeziunea teritorială. 

 Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic. 

 Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a 

mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului. 

 Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele 

chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului. 

 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și 

natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și rural. 

 Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, 

depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor 

farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor 

și pentru integritatea mediului. 

 

 Obiectivul 12: Asigurarea unor modele de consum şi producție durabile 

Strategia propune trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare prin 

introducerea unor elemente ale economiei circulare, creșterea productivități resurselor, 

reducerea risipei de alimente și a deșeurilor, prin: diminuarea generării, de consumuri la 

toate nivelurile sale; reciclare și reutilizare; încurajarea companiilor să adopte practici 
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durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea activităților lor în ciclul de 

raportare; promovarea practicilor durabile de achiziții publice; conștientizarea cetățenilor 

asupra a ce înseamnă un stil de viață în armonie cu natura. 

ORIZONT 2020 

 Continuarea eforturilor pe plan național pentru ameliorarea productivității utilizării 

resurselor prin includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate 

strategiile sectoriale și de dezvoltare în profil teritorial în vederea alinierii la 

standardele europene și pregătirii trecerii la modelul economiei circulare. 

 Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia 

circulară prin schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului 

consumatorilor și prin dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținerea 

perioadei de tranziție. 

 Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producție-transport-procesare- 

comercializare-consum, de la recoltarea în fermă la eliminarea finală a deșeurilor. 

 Popularizarea și promovarea unor modele de producție și consum durabile prin 

campanii de informare pentru publicul larg și demersuri pentru extinderea acestor 

bune practici în programele educaționale școlare și extrașcolare. 

 Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte 

practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de 

raportare.  

 Promovarea instrumentelor care conduc la îmbunătățirea performanțelor de mediu, 

prin campanii de informare și conștientizare privind avantajele obținerii etichetei 

UE ecologice pentru produse și servicii, precum și a obținerii înregistrării în 

EMAS de către organizațiile publice sau private. 

 Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi. 

 Ameliorarea procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor de 

consum și de producție durabilă la nivel național, regional și local. 

 Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor. 

 Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a 

atitudinii companiilor privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile. 

ŢINTE 2030 

 Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și 

responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, 

elaborarea unei foi de parcurs. 

 Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu 

amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor 

de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare. 
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 Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până 

în 2030. 

 Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale 

plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și 

carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale 

feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%). 

 Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor 

biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025. 

 Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru 

toate ambalajele până în 2024. 

 Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu 

prioritățile naționale și politicile europene. 

 

 

 Obiectivul 13: Luarea unor mãsuri urgente de combatere a schimbãrilor 

climatice şi a impactului lor 

Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și reziliență a României 

pentru a combate pericolele legate de schimbările climatice și dezastrele naturale prin 

integrarea măsurilor de diminuare și de adaptare la schimbările climatice și dezastrele 

naturale atât în strategiile cât și în politicile naționale și în planificarea și creșterea 

nivelului de educație și conștientizare privind schimbările climatice. 

ORIZONT 2020 

 Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile 

de dezvoltare sectorială și armonizarea lor intersectorială. 

 Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al 

instituțiilor statului, cât și în rândul tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă 

ŢINTE 2030 

 Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de 

climă și dezastre naturale. 

 Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme 

intempestive de mare intensitate. 

 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind 

atenuarea schimbărilor climatcie, adaptarea, reducerea impactului și alerta 

timpurie. 

 Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie 

„verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și 

pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele 

vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile UE. 
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 Obiectivul 14: Conservarea şi utilizarea durabilã a oceanelor, mãrilor şi a 

resurselor marine pentru o dezvoltare durabilã 

Strategia își propune prevenirea și reducerea poluării marine, gestionarea și 

protecția durabilă a ecosistemelor marine, conservarea zonelor costiere și asigurarea unui 

pescuit durabil. 

ORIZONT 2020 

 Dezvoltarea colaborării internaționale cu statele dunărene pentru îmbunătățirea 

stării ecologice a apelor Dunării și reducerea impactului negativ al afluenților 

asupra ecosistemelor marine la vărsarea în Marea Neagră. 

 Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii printr-o abordare ecosistemică a 

activităților de pescuit . 

 Întărirea capacității României de combatere a pescuitului INN. 

 Susținerea programelor de cercetare pentru protecția și conservarea ariilor 

protejate și a resurselor acvatice vii. 

ŢINTE 2030 

 Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special 

de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu 

nutrienți. 

 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv 

prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile. 

 Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile 

sălbatice și de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și 

menținerea, în limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest 

domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement. 

 Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a 

resurselor acvatice vii. 

 

 Obiectivul 15: Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizãrii durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilã a pãdurilor, combaterea deşertifi 

cãrii, stoparea şi repararea degradãrii solului şi stoparea pierderilor de 

biodiversitate 

Strategia are în vedere conservarea și utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre, 

managementul durabil al pădurilor, combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și 

solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații, 

dezvoltarea infrastructurii verzi, conservarea și protejarea zonelor umede, asigurarea 

conservării ecosistemelor montane, susținerea cercetării în domeniu, gestionarea durabilă 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LUPŞANU 2021-2025 

 

Pagina 44 

 

a pădurilor, eliminarea defrișărilor abuzive și a tăierilor rase, tranziția către o economie 

circulară . 

ORIZONT 2020 

 Păstrarea poziției României ca țară cu cea mai mare diversitate biogeografică din 

Europa atât prin integrarea în continuare a politicilor de mediu în toate strategiile 

naționale și sectoriale relevante, cât și prin îmbunătățirea infrastructurii de mediu, 

conform standardelor și practicilor UE și prevederilor convențiilor internaționale 

asumate de România. 

 Refacerea și completarea băncilor de date genetice, în special pentru speciile 

autohtone sau endemice, precum și sprijinirea activităților de cercetare științifică 

în acest domeniu ORIZONT 2020. 

 Asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă 

dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, 

munți și terenuri aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile 

internaționale. 

 Atragerea și cointeresarea comunităților locale și a organizațiilor 

neguvernamentale, inclusiv a asociațiilor de vânătoare și pescuit sportiv, în 

acțiunile de combatere eficientă a braconajului, precum și de conservare a 

habitatelor sensibile și a biodiversității; compensarea pierderilor de venit ale 

proprietarilor de păduri sau de terenuri agricole situate în ariile naturale protejate. 

ŢINTE 2030 

 Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele 

naturale (în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin 

gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede. 

 Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei 

Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural 

european și mondial. 

 Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, 

în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru 

dezvoltare durabilă. 

  Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare și dezvoltare de interes 

național și European pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea 

diversității patrimoniului natural. 

 Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea 

sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului 

masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și 

reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse 

deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor forestiere pentru 
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protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării 

impactului schimbărilor climatice. 

 Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică 

metode tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea 

capitalului natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, 

pentru combaterea degradării solului. 

 Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a 

terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații. 

 

 Obiectivul 16: Promovarea unor societãți paşnice şi incluzive pentru o 

dezvoltare durabilã, a accesului la justiție pentru toți şi crearea unor instituții 

eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile 

Strategia are în vedere dezvoltarea capitalui social, promovarea toleranței, 

eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea semnifi cativă a tuturor formelor de 

violență, reducerea semnifi cativă a corupției, dezvoltarea instituțiilor eficiente și 

transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional receptiv, inclusiv 

participarea și reprezentarea cetățenilor la toate nivelurile și asigurarea accesului public la 

informații și protejarea libertăților fundamentale. 

 

ORIZONT 2020 

 Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente privind combaterea și 

condamnarea oricăror acte de violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau 

discriminare de orice fel, îndeosebi în privința copiilor, femeilor sau persoanelor 

cu dizabilități, indiferent de rasă, religie, gen sau orientare sexuală. 

 Reforma regimului de executare a pedepselor prin modernizarea instituțiilor de 

detenție, consolidarea sistemului de probațiune și aplicarea dispozițiilor legale 

privind reintegrarea socială a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni 

privative sau neprivative de libertate. 

 Măsuri pentru identificarea unor posibilități de continuare a colaborării 

interinstituționale, în scopul facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au 

fost sancționate penal ORIZONT 2020. 

 Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru încurajarea 

creșterii demografice. 

 Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu pentru cetățenii români aflați 

temporar la muncă în străinătate prin intervenții oficiale de susținere a intereselor 

acestora pe lângă autoritățile statelor respective. 

 Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în elaborarea și modelarea 

integratoare a programelor și proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării 
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deciziilor privind stabilirea priorităților și alocarea rațională a resurselor financiare 

pe criterii de rentabilitate și competitivitate. 

 Identificarea și implementarea soluțiilor de stimulare a digitalizării economiei 

României prin introducerea tehnologiilor digitale în administrația publică și în 

sfera serviciilor financiar bancare. 

 Combaterea corupției prin toate mijloacele legale disponibile indiferent de poziția 

socială sau economică a persoanelor vizate. 

 Promovarea și consolidarea valorilor multiculturalismului prin includerea 

perspectivei și contribuției minorităților la istoria și cultura română, conservarea 

tradițiilor care contribuie la bogăția culturală și combatera oricărei forme de 

discriminare, rasism și antisemitism, prin aplicarea legii, prin educație în spiritul 

multiculturalismului și prin conștientizrea problematicii discriminării minorităților 

autohtone, în prezent și în trecut. 

ŢINTE 2030 

 Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu 

legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de 

nevinovăție. 

 Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea 

îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și 

respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața 

economică, socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a 

prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului 

interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice. 

 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe. 

 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii 

copiilor. 

 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, 

consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor 

formelor de crimă organizată. 

 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la 

toate nivelurile. 

 Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile. 

 Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației 

publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct 

cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și 

generalizarea serviciilor pe internet (on-line). 
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➢ Obiectivul 17: Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea 

parteneriatului global pentru dezvoltare durabilã 

În vederea sprijinirii acestui obiectiv, prin strategie, România înțelege să-și susțină 

angajamentele internaționale, aderarea la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația 

pentru Dezvoltare și Cooperare Economică și să joace un rol proactiv pe plan european și 

internațional. 

ORIZONT 2020 

 Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs de dezvoltare în cadrul 

dezbaterilor interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum și a instituțiilor 

sale specializate pe tema dezvoltării durabile. 

 Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale unor întreprinzători din 

România, precum și a proiectelor bazate pe voluntariat, în special la inițiativa 

tinerilor, care au ca obiect promovarea principiilor și practicilor dezvoltării 

sustenabile în țări mai puțin dezvoltate. 

 Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin asigurarea accesului la 

cursuri de limbă și cultură românească și dezvoltarea lectoratelor de limbă și 

literatură română în cadrul universităților din Europa și din lume. 

ŢINTE 2030 

 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de 

România în cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a 

economiei naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul 

național brut la nivelul anului 2030. 

 Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii 

potențialului economic al României și încurajarea agenților economici români să 

investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate. 

 Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru 

Dezvoltare și Cooperare Economică. 

 Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european 

și internațional. 
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CONTEXTUL REGIONAL  

 

În anul 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor 

judeţene din România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la 

Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut 

administrativ, deşi ele devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea regională. 

 

Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale regionale şi au 

devenit membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea 

Europeană. Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel 

NUTS-II din Uniunea Europeană. 

 

Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea 

nr. 151 / 1998,  privind dezvoltarea regională în România. 

 

România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia 

geografică în ţară, respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, 

Centru, Bucureşti şi Ilfov. 

 

 Regiunea Sud Muntenia este situată în partea de sud a României și cuprinde șapte 

județe: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.  

 Cu o suprafață de 34.453 km², reprezentând 14.5% din suprafața României, 

regiunea Sud Muntenia ocupă locul al III-lea ca mărime din cele opt regiuni de 

dezvoltare.  

 

 O caracteristică aparte, cu multiple implicații de ordin socio-economic, o 

reprezintă faptul că este singura regiune din țară care conține o regiune enclavă în partea 

mediană, și anume regiunea București – Ilfov. 

 Un alt aspect important cu influențe majore în dezvoltarea regiunii îl constituie și 

prezența, în partea de sud a regiunii, a fluviului Dunărea. Declarat parte a Coridorului 

Pan – European de transport VII al Uniunii Europene, fluviul reprezintă o cale navigabilă 

importantă, care face legătura între regiunea Sud Muntenia, portul Constanța, centrele 

industriale din vestul Europei și portul Rotterdam. Prin utilizarea Portului Constanța, 

rutele navigabile dintre Canalul Suez, zona de est a Mării Mediterane și Europa Centrală 

se scurtează cu cca. 300 km. Totodată, prin sistemele RO-RO și ferry-boat dezvoltate în 

portul Constanța, se realizează conectarea dintre spațiul european și Orientul Mijlociu, 

zona caucaziană și zona caspică, pe trasee cu mare potențial de resurse energetice și de 

trafic de mărfuri. Astfel, prin poziția sa ca port la Marea Neagră și punct terminus al 
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legăturii cu Marea Nordului, Portul Constanța reprezintă principala placă turnantă a 

fluxurilor de trafic din bazinul Mării Negre. 

 Porturile din regiunea Sud Muntenia sunt conectate la rețele de drumuri naționale, 

europene și de căi ferate, iar facilitățile portuare existente și cele care vor fi dezvoltate 

permit ca unele dintre acestea să fie transformate în noduri principale logistice pentru 

transportul multimodal. 

 Cu toate acestea, din cauza unei infrastructuri de transport insuficient dezvoltată 

pentru traversarea fluviului pe zona de graniță cu Bulgaria, Dunărea reprezintă o barieră 

naturală, limitând posibilitățile de cooperare. 

 Astfel, prin poziția sa geografică, regiunea Sud Muntenia prezintă o serie de  

specificități care influențează conformația și dinamica sistemului de așezări. Dintre 

acestea, pot fi menționate următoarele: 

- Proximitatea față de municipiul București 

- Axa de dezvoltare Brașov-Ploiești-București-Giurgiu 

- Conurbația Valea Prahovei 

- Existența a 5 orașe pereche pe Dunăre 

 

 Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027 

reprezintă documentul principal de planificare și programare elaborat la nivel regional, 

prin care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice 

de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile 

necesare pentru atingerea obiectivelor.  

 

 Plecând de la nevoile și provocările regiunii Sud Muntenia, prin intermediul POR 

2021-2027 de la nivelul Regiunii Sud este vizată implementarea următoarelor priorități 

de dezvoltare și obiectivele specifice corespunzătoare: 
Axe prioritare POR 

S 

Axe prioritare 

POR Sud 

Muntenia 

Obiectiv strategic specific Obiectiv European 

Axa 1 - O 

regiune 

competitivă prin 

inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi 

dinamice 

OS 1.1: Dezvoltarea capacităților de cercetare 

și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 

OS 1.2: Fructificarea avantajelor digitalizării, 

în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor 

OS1.3. Impulsionarea creșterii și 

competitivității IMM-urilor 

OS 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru 

O Europă mai 

inteligentă 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LUPŞANU 2021-2025 

 

Pagina 50 

 

specializare inteligentă, tranziție industrială 

și antreprenoriat 

Axa 2 - O 

regiune 

cu orașe "Smart" 

OS 2.1: Fructificarea avantajelor digitalizării, 

în beneficiul cetățenilor, al companiilor și 

al guvernelor 

O Europă mai 

inteligentă 

Axa 3 - O 

regiune 

cu orașe 

prietenoase cu 

mediul 

OS 2.1: Promovarea eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

OS 2.7: Îmbunătățirea protecției naturii și a 

biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

OS 2.8: Promovarea mobilității urbane 

multimodale sustenabile 

O Europă 

mai verde 

Axa 4 - O 

regiune 

accesibilă 

OS 3.3: Dezvoltarea unei mobilități naționale, 

regionale și locale durabile, reziliente în 

fața schimbărilor climatice, inteligente și 

intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului 

la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

O Europă 

mai 

conectată 

Axa 5 - O 

regiune 

educată 

OS 4.2: Îmbunătățirea accesului la servicii de 

calitate și favorabile incluziunii în educație, 

formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii 

O Europă 

mai socială 

Axa 6 - O 

regiune 

atractivă 

OS 5.1: Favorizarea dezvoltării integrate 

sociale, economice și de mediu la nivel local 

și a patrimoniului cultural, turismului și 

securității în zonele urbane 

OS 5.2: Favorizarea dezvoltării integrate 

sociale, economice și de mediu la nivel local 

și a patrimoniului cultural, turismului și 

securității în afara zonelor urbane 

O Europă 

mai 

apropiată 

de cetățeni 

ud Muntenia 

Sursa: POR Sud Muntenia 2021-2027 
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 CONTEXTUL JUDEȚEAN  

 

 Judeţul Călăraşi declarat ca unitate teritorial-administrativă ȋn ianuarie  1981, este 

situat în partea de Sud-Est a României, pe malul stâng al fluviului Dunărea şi al braţului 

Borcea şi se învecinează la nord cu judeţul Ialomiţa, la est cu judeţul Constanţa, la vest 

cu judeţul Giurgiu şi sectorul agricol Ilfov iar la sud cu Bulgaria. 

  

 Suprafaţa judeţului este de 5.088 km2, reprezentând 2,1% din teritoriul României, 

judeţul Călăraşi ocupând locul 28 ca mărime în rândul judeţelor ţării.  

 Organizarea administrativ teritorială: judeţul cuprinde 2 municipii, 3 oraşe, 50 

comune şi 160 sate. 

  

 Dezvoltarea Județului Călărași are în vedere două direcții strategice de dezvoltare, 

prima: ”Creșterea competitivității economice bazată pe capitalul uman” și a doua: 

”Creșterea calității locuirii și reducerea decalajelor dintre comunități”, acestora fiindu-le 

asociat un obiectiv de dezvoltare comun: ”Dezvoltarea administrației publice”. 

 

 
Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Călărași pentru perioada 2021 – 2027 
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1.4 Metodologie 

 

Elaborarea unei strategii de dezvoltare la nivelul comunei Lupșanu reprezintă un 

demers construit pe o metodologie riguroasă, bazată pe analiza coordonatelor 

socio‐economice la nivel regional, județean și la nivelul comunității vizate, urmărind atât 

o finalitate managerială cât și una de implicare a comunității în luarea marilor decizii care 

o privesc. 

 

Etapele metodologice principale ale elaborării strategiei sunt următoarele: 

 

1. Realizarea analizei preliminare a situației existente: 

În vederea realizării acestei faze, au fost colectate informații (în principal 

informații statistice), privind domeniile și activitățile luate în analiză. Informațiile culese 

în această etapă, au format setul de date și informații necesar realizării fazei de analiză şi 

diagnostic, precum și pentru faza următoare de elaborare propriu‐zisă a strategiei de 

dezvoltare locală. 

2. Analiza SWOT: 

Această etapă a avut drept scop realizarea, pe baza informațiilor colectate în etapa 

anterioară, a diagnosticului socio‐economic al comunei. Evaluarea aspectelor favorabile 

și nefavorabile, precum și a oportunităților și amenințărilor asupra dezvoltării mediului 

rural a fost realizată cu ajutorul Analizei SWOT. 

3. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității: 

Pe baza resurselor existente și potențiale, a posibilităților de valorificare a 

oportunităților identificate, a posibilităților de eliminare/diminuare/evitare a punctelor 

slabe și posibilitățile de prevenire/contraatac a amenințărilor, au fost identificate viziunea 

strategică de dezvoltare sau direcția principală de dezvoltare urbană, au fost stabilite 

obiectivele strategice și au fost trasate politicile publice aferente fiecărui obiectiv în parte. 

Stabilirea viziunii și a obiectivelor strategice au fost realizate în concordanță cu 

politicile și direcțiile generale adoptate de principalele documente strategice județene, 

regionale, naționale și europene. 

4. Întocmirea portofoliului de proiecte din perspectiva perioadei de 

programare financiară 2021‐2025: 

În cadrul politicilor publice, au fost propuse proiecte din perspectiva perioadei de 

programare financiară 2021‐2025, ce vor putea fi evaluate pe baza unui sistem de 

indicatori și rezultate și pot beneficia de finanțare prin programele active în perioada de 

planificare. 
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2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A UAT LUPȘANU 

 

2.1 Ȋncadrarea administrativă 

 

 

Localizare 

 

 Comuna Lupșanu este așezată în zonă de șes a Câmpiei Bărăganului, în partea 

centrală a judeţului Călărași, pe valea râului Cucuveanu (în vest) și a râului Berza (în est).  

 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 la: 

 Nord - comuna Dor Mărunt 

 Nord-Vest - orașul Lehliu Gară 

 Est - comuna Vlad Ţepeș 

 Sud - comuna Ulmu 

 Vest – comuna Valea Agrovei 

 

 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. 

 

Teritoriul comunei Lupşanu este străbătut de râul Cucuveanu și râul Baba Ana 

care pe parcursul lor formează 8 bazine piscicole destinate pescuitului sportiv. 
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Căi de acces 

  

 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. 

 

Istoric 

 

 La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Borcea a județului 

Ialomița și avea în componență satele Lupșani, Valea Seacă și Hoinari, și cătunul Târla-

Martoiu, având în total 2261 de locuitori. În comună existau o școală mixtă cu 62 de elevi 

(dintre care 12 fete) și două biserici. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai 

funcționa în aceeași plasă și comuna Plevna, formată din satele Valea Mare (reședința) și 

Valea Rusului, având în total o populație de 322 de familii. Existau și aici o școală mixtă 

și o biserică în satul Valea Rusului.  

 Anuarul Socec din 1925 consemnează cele două comune în plasa Lehliu a 

aceluiași județ. Comuna Lupșanu avea în componență satele Culcați-Răzvani, Lupșanu, 

Nucetu-Culcați, Radu Vodă și Valea Seacă, cu 3214 locuitori; în vreme ce comuna 

Plevna avea 2764 de locuitori în satele Domnița Maria, Plevna, Valea Rusului și Zimbru. 

 În 1931, satul Radu Vodă s-a separat pentru o vreme pentru a forma o comună de 

sine stătătoare, iar comuna Lupșanu a rămas cu satele Lupșanu și Nucetu; comuna Plevna 

a rămas de atunci cu satele Plevna și Valea Rusului (după ce Domnița Maria a trecut la 

comuna Dor Mărunt, iar satul Zimbru — la comuna Făurei).  

 În 1950, comunele Lupșanu și Plevna au trecut la raionul Lehliu din regiunea 

Ialomița, apoi (după 1952) din regiunea București. În 1968, ele au revenit la județul 

Ialomița, reînființat, iar comuna Plevna a fost desființată și satele ei incluse în comuna 

Lupșanu, care a căpătat alcătuirea actuală.  

 În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la 

județul Călărași.  

 

 

Obiceiuri 

 

 Datinile şi obiceiurile se mai păstreză şi azi. Colindele de crăciun (Capra, Sorcova, 

Pluguşorul) sunt îndrăgite şi ascultate cu plăcere de toată suflarea satelor. 

 În fiecare an în duminica lăsatului de sec pentru postul Paştelui familiile mai tinere 

merg la naşi, rude, prietrni cu “iertăciunea “ iar seara copii trăiesc bucuria “Urlăliei”. 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LUPŞANU 2021-2025 

 

Pagina 56 

 

2.2 Caracterizarea geografică 

 

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 maximă, movila Pietroiu, este de 60,2 m și se află localizată în 

interfluviul dintre văile Cucuveanu în vest și Baba Ana în est. Altitudinea minimă 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. 

 

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 sunt: 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 Mostiștea. 

 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. 

 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 2-3m. 

 

 

Clima 

  

 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, 
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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: 

o temperatura medie anuală a aerului +10,9° C 

o temperatura medie în luna ianuarie +3° C 

o temperatura medie în luna iulie +23° C 

o 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: 

o 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. 

o Austrul - vânt uscat, prezent aproape în toate anotimpurile. Iarna produce ger, vara 

seceta; primăvara usucă rapid câmpul umed. 

o 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. 

 

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 
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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 ȋntins depozit de cuvertura. 

 Ȋn zona câmpului se întâlnesc cernoziomuri ciocolatii cu petice de cernoziomuri 

castanii. Ȋn 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. 

 

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. 

 

        Pădurea care ocupă o suprafaţă de 3 ha din teritoriul comunei Lupşanu se compune 

din următoarele specii: ştejarul brumăriu, ştejarul pufos, părul şi arţarul. 

 Izolat se întâlnesc: plopul şi salcia întâlnită pe marginea bălţii. Tot în vegetaţia 

lemnoasă se mai încadrează şi subarbuştii: porumbarul, trandafirul pitic şi măceşul. Rugul şi 

murul au extindere mai mare în timpul verii pe terenurile recoltate unde formeză tufuşuri 

târâtoare. 

      O asociaţie interesantă o formează buruienile din culturi:  măzărichea, trifoi, traista 

ciobanului şi pălămida. Dintre graminee predomină firuţa cu bulbi şi laptele cucului. 
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      Vegetaţia lacului deşi minoră în peisaj este alcătuită din: papură, pipirigul, menta de apă 

şi rogozul. Multe dintre speciile de plante ce alcătuiesc stratul ierbar al pajiştilor de 

silvostepă din regiune sunt plante medicinale: coada şoricelului, muşeţelul şi pătlagină. 

 

Resursele naturale 

 

 Resursele naturale sunt reprezntate de resursele de sol, subsol, vegetaţie şi faună. 

Resursele legate de sol sunt privite ȋn 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. 
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2.3 Caracterizarea demografică 

 

 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. 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Lupșanu înregistra 

3.499 de persoane, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 3.838 locuitori, ȋn anul 2020 fiind 2.953 persoane, din care 1.402 sunt 

persoane de sex masculin și 1.551 sunt persoane de sex feminin.  

 

Populația pe sexe în anul 2020 
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 *Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_%28Rom%C3%A2nia%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_%28Rom%C3%A2nia%29
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După cum se poate observa din imaginea de mai sus, se constată o scădere 

constantă ȋn perioada 2012-2020 la nivelul comunei Lupșanu a numărului de locuitori. 

Astfel, în anul 2012 populația comunei se ridică la 3.422 persoane, comparativ cu anul 

2020 când populația comunei coboară la 2.953 persoane.  

 

Această scădere se poate observa și în structura demografică a populației comunei 

pe sexe, atât la nivelul persoanelor de gen feminin cât și la nivelul persoanelor de gen 

masculin. 

 

Evoluția structurii demografice pe sexe în perioada 2012-2020 
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 *Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

În anul 2012, numărul persoanelor de gen feminin era de 1.801 și numărul 

persoanelor de gen masculin 1.621, în comparație cu anul  2020 când numărul 

persoanelor de gen feminin a scăzut la 1.551 și numărul persoanelor de gen masculin la 

1.402. 
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Din punct de vedere al structurii populației pe grupe de vârstă, situația se prezintă 

astfel: 
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  *Sursa:http://statistici.insse.ro:8077/tempoonline/#/pages/tables/insse-table 
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Conform datelor analizate, populația comunei Lupșanu este de toate vârstele, cele 

mai multe persoane ale comunei au vârstele cuprinse între 45-54 ani, care deține o 

pondere de 18% din populație, respectiv 491 persoane. 

 

Ponderea cea mai mică în cadrul populației totale a comunei este deținută de 

grupele de vârstă cuprinse între 0-4 ani,  65-69 ani și 85 ani și peste reprezintă fiecare 

câte 4% din populația totală.  
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Numărul de șomeri înregistrați la sfârșitul lunii pe sexe pentru perioada ianuarie - 

decembrie 2020 
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*Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Din analiza graficului de mai sus, se observă că numărul de șomeri înregistrați la 

sfârșitul lunii pe ambele sexe prezintă o menținere, fiind înregistrați un total de 

aproximativ 20 de șomeri la nivelul comunei Lupșanu. 

 

Majoritatea locuitorilor sunt români (95,31%). Pentru 3,97% din populație, 

apartenența etnică nu este cunoscută.  

 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,23%). 

Pentru 3,97% din populație nu este cunoscută apartenența confesională.
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3,97%

95,23%

Ortodocși 

Necunoscută

 

Populaţia regiunii analizate este în continuă scădere, ca de altfel pe întreg 

teritoriul național dar  şi  în  cel  al  majorităţii  Statelor  membre  ale  Uniunii  Europene.  

Între  principalele  cauze  ale scăderii  numerice  a  populaţiei  amintim:  scăderea  

indicelui  natalităţii,  creşterea  numărului  celor plecaţi din localitate. La acestea se 

adaugă fenomenul de îmbătrânire demografică. Mortalitatea se înscrie cu valori ridicate, 

uneori ce depăşesc natalitatea, datorită fenomenului generalizat  de  îmbătrânire  

demografică.   Tendinţa  acestui  parametru  demografic  este  de accentuare pe  fondul 

fenomenului sus menţionat, a scăderii nivelului de trai şi a problemelor din sistemul de 

ocrotire a sănătăţii. Structurile  de  populaţie  reprezintă  o  componentă  demografică  

deosebit  de  importantă  în evaluarea potenţialului demografic general. 

Pe  termen  lung  aceste  tendinţe  demografice  vor  afecta  sistemul  educaţional,  

în  sensul reducerii  efectivelor  de  elevi  şi  studenţi,  cât  şi  expansiunea  cererii  pentru  

servicii  de  sănătate  şi protecţie  socială.  Procesul  de  îmbătrânire  a  populaţiei  va  

exercita  o  influenţă  negativă  asupra întregii economii, pe măsură ce numărul 

populaţiei inactive va dezechilibra, în sensul împovărării, sistemului asigurărilor sociale. 

 

95,31%

3,97%

Români 

Necunoscută
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2.4 Infrastructura 

 

➢ Infrastructura de utilități 
 

a. În localitatea Lupșanu există o reţea de alimentare cu apă potabilă, care se 

face în sistem centralizat realizat, ȋn satele Nucetu, Lupșanu, Radu-Vodă și Plevna: 

- satul Nucetu - 8,2 km lungime 

- satul Lupșanu - 7,8 km lungime 

- satul Radu-Vodă 13,038 km lungime 

- satul Plevna- 12 km lungime 

 Numărul locuințelor conectate la rețeaua de alimentare cu apă este: 

- Nucetu  214 gospodării, 6 agenți economici 

- Lupșanu 192 gospodării, 9 agenți economici 

- Radu-Vodă  550 gospodării 

  

 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. 
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Foto: Alimentare cu apă Plevna 

 

b. În comuna Lupșanu nu există reţea de canalizare a apelor menajere şi nici 

staţie de epurare a apelor reziduale. 

 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. 

 

c. Alimentarea cu energie electrică 

Comuna Lupșanu este în prezent complet electrificată. 

 Reţeaua de distribuţie a energiei electrice este existentă pe ȋntreg teritoriul 

intravilan al celor cinci localități și trupurilor izolate componente și se realizează din axul 

de 20 KV Mihai Viteazu - Lehliu Gară, 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 
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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, care 

se ȋntinde pe o lungime de 90 km. 

 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. 

 

d. Telefonia fixă este prezentă pe teritoriul comunei și este asigurată printr-o 

centrală automată digitală. Rețelele pentru telefonie mobilă există în cele 5 sate 

componente ale comunei. Este de menționat faptul că telefonia mobilă acoperă întreg 

teritoriul comunei, astfel încât sunt rezolvate problemele de telefonie. 

 Telefonia fixă și mobilă este asigurată de RCS&RDS, TELEKOM, VODAFONE 

și ORANGE. 

 Televiziunea și internetul sunt asigurate de operatorii RCS&RDS, TELEKOM și 

ORANGE. 

 

e. Comuna Lupșanu nu dispune de o rețea de alimentare cu gaze naturale, dar se 

dorește implementarea unui program privind racordarea la rețeaua de gaze, iar 

alimentarea cu căldură a locuinţelor se realizează în mare parte cu sobe sau centrale 

termice pe combustibil solid. 

Ocazional pentru încălzire este utilizată şi energia electrică. 

Pe teritoriul administrativ al comunei nu există un sistem centralizat de alimentare 

cu gaze naturale. Prepararea hranei se realizează prin sobe de tip aragaz cu butelii de gaz 

lichefiat. 

  

 f. Deșeurile menajere și deșeurile reciclabile tip ambalaje de hârtie și carton, mase 

plastice, folie, PET, doze de aluminiu sunt preluate săptămânal de la gospodăriile 

locuitorilor de către firma de salubritate SC RER ECOLOGIC REBU SA în baza unui 

contract încheiat cu Primăria comunei Lupșanu.  

Lucrările de administrare și întreținere a domeniului public se realizează cu 

persoane beneficiare a ajutorului social, apte de muncă, cu cetățenii care au obligația de a 

participa la lucrările edilitar-gospodărești, conform O.G. 21/2002 privind gospodărirea 

localităților urbane și rurale. 
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Factori poluatori 

Factorii poluatori de pe teritoriul comunei Lupşanu sunt îngrăşămintele chimice 

administrate pentru fertilizarea solului, ierbicide, insecto-fungicide pentru combaterea 

bolilor şi dăunatorilor, care conduc atât la poluarea solului, cât şi a pânzei de apă freatică. 

Apele menajere, dejecţiile de la animale – împrăştierea necontrolată pe sol a dejecţiilor 

sau rezidurilor menajere, care se infiltrează în pânza freatică poluează apele subterane. 

 Iarna, datorită faptului că locuinţele se încălzesc cu combustibil solid 

(lemn+cărbuni),  se produc considerabil mai multe deşeuri decât în locuinţele cu încălzire 

centrală şi o poluare a aerului cu monoxid de carbon.  

 

 

➢ Infrastructura de transport 

 

 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. 

 Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a 

bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului 

pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie 

şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a 

investiţiilor productive. 

 Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea 

interregională şi va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii 

întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă şi prin urmare, la o dezvoltare 

mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte. 

 Ca măsuri de dezvoltare locală, aceste priorităţi le considerăm de importanţă 

majoră, asigurarea accesibilităţii pentru toate localităţile arondate comunei noastre, 

asigurarea unui transport în condiţii de siguranţă pentru cei care utilizează acest serviciu 

public şi nu în ultimă instanţă, atunci când nevoia o va cere, asigurarea unui ritm de 

dezvoltare a reţelei de transport, rutier sau feroviar public pentru transport de persoane şi 

mărfuri. 

 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); 
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 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. 

 Ȋn ultimii ani, au fost realizate lucrări de modernizare a drumurilor, printre care 

amintim: 

 Modernizare străzi ȋn localitățile Plevna și Radu-Vodă, pe o lungime de 12. km, ȋn 

valoare de 9 milioane lei 

 Ȋmbrăcăminte bituminoasă ușoară ȋn localitatea Nucetu ȋn valoare de 3,5 milioane 

lei 

 Modernizare străle Liviu Rebreanu și Titu Maiorescu, ȋn valoare de 1 milion lei 

 

 DN3 traversează aproximativ 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 ramifică din DN 3 la limita de est a localităţii Plevna, primul 

făcând legătura cu localitatea Dâlga Gară, iar al doilea cu localitatea Înfrăţirea.  

 Parcarea/gararea la domiciliu se face în mod curent în curţile locuinţelor dar este 

necesară creşterea numărului de locuri amenajate în zona centrală. 

 

 Situația străzilor din comuna Lupșanu este prezentată ȋn tabelul următor: 

 

Nr. 

Crt. 

 

Localitate 

 

Denumire 

stradă 

 

Nr. 

Carte 

funciară 

 

Suprafața 

m² 

 

Nr. 

Tronson 

 

Asfaltat 

 

Pietruit 

1 Nucetu Macului 22635 7903  - da 

 7903  

Zăvoiului 22610 859 3 - da 

Zăvoiului 22640 732 2 - da 

Zăvoiului 22642 687 6 - da 

Zăvoiului 22621 877 9 - da 

Zăvoiului 22608 787 4 - da 
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Zăvoiului 22624 669 2 - da 

Zăvoiului 22601 843 7 - da 

Zăvoiului 22702 326 1 - - 

Zăvoiului 22643 959 10 - da 

Zăvoiului 22628 830 8 - da 

 7569  

Pescarilor 22632 831 1 - da 

Pescarilor 22614 766 3 - da 

Pescarilor 22651 875 2 - da 

Pescarilor 22697 723 4 - da 

 3195  

Toporașului 22625 958 7 - da 

Toporașului 22605 371 2 - da 

Toporașului 22618 938 11 - da 

Toporașului 22615 890 6 - da 

Toporașului 22646 405 12 - da 

Toporașului 22616 802 8 - da 

Toporașului 22613 739 3 - da 

Toporașului 22706 954 4 - da 

Toporașului 22705 728 9 - da 

Toporașului 22704 648 10 - da 

Toporașului 22644 484 1 - da 

 7917  

Recoltei 22595 975 8 - da 

Recoltei 22656 470 11 - da 

Recoltei 22593 938 3        - da 

Recoltei 22600 843 4 - da 

Recoltei 22594 926 6 - da 

Recoltei 22630 974 5 - da 

Recoltei 22606 754 7 - da 

Recoltei 22654 395 1 - da 

Recoltei 22694 874 2 - da 

Recoltei 22692 946 9 - da 

Recoltei 22609 834 10 - da 

 8929  

Viitorului 22623 936 5 - da 

Viitorului 22647 762 4 - da 

Viitorului 22648 2874 6 - da 

Viitorului 22662 597 1 - da 

Viitorului 22607 931 7 - da 
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Viitorului 22691 2888 8 - da 

Viitorului 22703 871 2 - da 

 9859  

Pelinului 22589 626 2 da - 

Pelinului 22698 2376 1 - - 

 3002  

Zorilor 22603 575  - - 

 575  

Cucului 22638 560 2 - da 

 560  

Pescărușului 22590 616 3 - da 

Pescărușului 22657 871 10 - da 

Pescărușului 22631 722 8 - da 

Pecarusului 22591 663 4 - da 

Pecarusului 22652 286 10 - da 

Pescărușului 22617 841 5 - da 

Pescărușului 22619 849 7 - da 

Pescărușului 22653 776 9 - da 

Pescărușului 22673 968 6 - da 

Pescărușului 22696 290 2 - da 

Pescărușului 22695 530 12 - da 

 7412  

Tamburului 22598 585 1 - - 

Tamburului 22641 450 2 - - 

 1035  

Cornisei 22627 1103  - da 

 1103  

Ghiocelului 22587 2502 2 - - 

Ghiocelului 22602 1765 1 da  

 4267  

Crinului 22586 3739 2 da - 

Crinului 22690 3968 1 da - 

 7707  

Eternității 22649 1572 2 da - 

Eternității 22701 2179 1 da - 

 3751  

Macului 22635 7903  - - 

 7903  

Mihai Viteazu 22633 248 3 da - 

Mihai Viteazu  22634 4155 1 da - 
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Mihai  Viteazu 22588 3903 2 da - 

 8306  

Lalelelor 22604 3928 1 da - 

Lalelelor 22700 3761 2 da - 

 7689  

Rândunelelor 22655 3584 2 da - 

Rândunelelor 22693 2025 1 da - 

 5609  

Libertății 22636 1397 2 - da 

Libertății 22650 1483 1 da - 

 2880  

Dezrobirii 22637 4320 2 da - 

Dezrobirii 22597 2849 1 da - 

        7169  

Salcâmului 22596 1900 1 da - 

Salcâmului 22611 3630 2 da - 

 5530  

Anton  Pann 22639 4222 2 da  

Anton  Pann 22574 2776 1 da - 

 6998  

Ştefan Cel Mare 22612 4153 2 da - 

Ştefan Cel Mare 22622 3499 1 da - 

 7652  

Vlad Ţepeș 22629 4075 1 da - 

Vlad Ţepeș 22620 3869 2 da - 

 7944  

Mihai  

Eminescu 

22699 2216 2 da - 

 2216  

Cățelului 22720 1337  - - 

 1337  

TOTAL  NUCETU 145442  

2 Lupșanu Viilor 22818 11598  - - 

Aleea Viilor  192  - - 

 11790  

Păcii 22832 1397   da 

 1397  

Sulfinei 22821 3730 1  da 

Sulfinei  1271 2   

 5001  
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Tufănelelor 22817 233   da 

 233  

Lupeni 22838 2775 1  da 

Lupeni 22837 1027 2  da 

 3802  

Griviței 22820 1808 2  da 

 1808  

Teiului 22816 1090   da 

 1090  

Porumbeilor 22834 2337   da 

 2337  

Crângului 22835 6187 1  da 

Crângului 22819 1324 2  da 

Crângului 22815 3668 3 - da 

 11179  

Măcinului 22849 555   da 

 555  

Pandurilor 22823 5983  - da 

 5983  

Bărăganului 22850 2872  - - 

 2872  

Oituz 22836 2411  - da 

 2411  

Agronomului 22833 2954 1 - da 

Agronomului 22824 4596 2 - da 

Agronomului 22822 3283 3 - da 

 10833  

Speranței 22831 7178 1 - da 

Speranței 22825 4313 2 - da 

 11491  

Belșugului 22830 2064 1 - da 

Belșugului 22826 4987 2 - da 

 7051  

Mihail  

Vulpescu 

 6902 1 da - 

Mihail  

Vulpescu 

22829 6582 2 da - 

 13484  

Aleea 

Pandurilor 

 257  - - 
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 257  

Prelungirea 

Agronomului 

 881  - - 

 881  

Aleea 

Belșugului 

 180  - - 

 180  

TOTAL  LUPŞANU 94378    

3 Radu 

Vodă 

Dorului 22121 607  - - 

 607  

Aurel Vlaicu 22184 1236 9  da 

Aurel Vlaicu 22181 1270 8  da 

Aurel Vlaicu 22150        1137 7  da 

Aurel Vlaicu 22187 1273 6  da 

Aurel Vlaicu 22168 1084 3  da 

Aurel Vlaicu 22197 1166 2  da 

Aurel Vlaicu 22146 738 1  da 

Aurel  Vlaicu 22165 1127 4  da 

Aurel Vlaicu 22193 1156 5  da 

 10187  

Luceafărului 22157 912 5  da 

Luceafărului 22180 1035 4  da 

Luceafărului 22268 1023 3  da 

Luceafărului 22160 1043 2  da 

Luceafărului 22153 912 1  da 

 4925  

Iancu Jianu 22177 5519 5  da 

Iancu Jianu 22179 1448 4  da 

Iancu Jianu 22164 1210 2  da 

Iancu Jianu 22156 1677 1  da 

Iancu Jianu 22167 1437 3  da 

 11291  

Lagunei 22122 418   da 

 418  

Bălții 22148 1242  - - 

 1242  

Movilei 22239 1127   da 

 1127  

Stadionului 22188 1571  - - 

 1571  
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Depozitului 22176 3193   da 

 3193  

Rozelor 22125 2343  - - 

 2343  

Silistra  5571  da - 

 5571  

Crișului  1166  - - 

 1166  

Fântânele  2462    

 2462  

Cuza  Vodă  5943  da - 

 5943  

Decebal  4893 1 - da 

Decebal  13161 2 - da 

 18054  

Ecaterina 

Teodoroiu 

 5964 1 da - 

Ecaterina 

Teodoroiu 

 3002 2 - da 

 8966  

Nicolae 

Bălcescu 

 6441 1 da - 

Nicolae 

Bălcescu 

 8225 2 da - 

 14666  

Liviu Rebreanu  8790 1 da - 

Liviu Rebreanu  15080 2 da - 

 23870  

George Coșbuc  6532 1 da - 

George Coșbuc  14052 2 da - 

 20584  

Dimitrie  

Cantemir 

 6593 1 da - 

Dimitrie  

Cantemir 

 14222 2 da - 

 20815  

Al.I.Cuza  5865  da - 

 5865  

Titu Maiorescu  1098 1 da - 

Titu Maiorescu  1791 2 da - 
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Titu Maiorescu  1875 3 da - 

Titu Maiorescu  1482 4 da - 

Titu  Maiorescu  1486 5 da - 

Titu  Maiorescu  1598 6 da - 

Titu  Maiorescu  5216 7 da - 

 14546  

Intrarea 

Ostrovului 

 333  - da 

 333  

TOTAL  RADU VODĂ 179745  

4 Plevna Baba Ana 22282 20577  - - 

 20577  

Ȋnfrățirea 22227 771  - - 

 771  

Plopului 22234 2084  - - 

 2084  

Pinului    - - 

Măceșului 22209 1580  - - 

 1580  

Mircea cel 

Bătran 

 3818  - da 

Mircea cel 

Bătran 

 6125  - da 

 9943  

Vasile Lupu  4556  - da 

 4556  

Constantin 

Brâncoveanu 

 5609  - da 

Constantin 

Brâncoveanu 

 4681  - da 

 10290  

I.L. Caragiale  5845  da - 

I.L. Caragiale  5927  da - 

 11772  

Ion Creangă  6875  - da 

Ion Creangă  4594  - da 

 11469  

Rahova  5926  da - 

Rahova  4638  da - 

 10564  
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Berzelor  5393  - da 

Berzelor  4638  da - 

 10031  

Izvorului  1589  - da 

 1589  

Marcel Roșculeț  4113  da - 

 4113  

George  Enescu  4286  - da 

 4286  

Zimbrului  5836  da - 

 5836  

Calea București  44663  da - 

 44663  

Ionel Perlea  7593  - da 

 7593  

TOTAL  PLEVNA 161717  

5 Valea 

Rusului 

Corcodușilor    - - 

Trandafirului    - - 

Viitorului    - - 

Călugareni     Da 

Romana    - - 

Mihail 

Kogalniceanu 

   - - 

TOTAL   581.282  

 

  

 Transportul se realizează cu autobuze și microbuze ale unor firme din București 

sau Călărași care deservesc și comuna Lupșnu, existând câte o stație ȋn fiecare localitate. 

 

Legături feroviare 

 Comuna Lupșanu se află la 9 km distanță de cea mai apropiată cale ferată Lehliu 

Gară, iar accesul până acolo se face cu microbuzele care au curse regulate pe traseul 

Călărași - București și retur și cu oprire ȋn Lehliu-Gară. 

  

 Ambele forme de comunicație și circulație sunt la fel de accesibile, oferind 

posibilitatea deplasării la locurile de muncă din exteriorul comunei. 
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➢ Fondul locuibil 

 

 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 în plină dezvoltare. 

 În general zona de locuinţe este dezvoltată prestabilit în baza planului de 

sistematizare singura dezvoltată 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 există numeroase parcele de tip 

agrar a căror suprafaţă 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. 

Numărul de locuințe existente la nivelul comunei se prezintă constant. Astfel, la 

sfârșitul anului 2015 numărul de locuințe existente în comuna Lupșanu era de 1805 

locuințe, iar la sfârșitul anului 2019 numărul de locuințe a fost de 1804. Acest lucru se 

constată și în cazul suprafeței locuibile. La sfârșitul anului 2015 suprafața locuibilă era de 

57.221 m², iar la sfârșitul anului 2019 suprafața locuibilă a ajuns la 57.244 m².    

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

*Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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2.5 Educație 

 

Sistemul educațional din comuna Lupșanu este structurat pe: învățământ preșcolar, 

primar, gimnazial. 

 

 În prezent, în comună funcţionează 6 unităţi de învăţământ, dintre care 3 grădiniţe 

cu program normal şi 3 şcoli din învăţământul primar şi gimnazial. 

 

Unitățile de învățământ sunt: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

localitate 
Denumire Instituție Nivele de învăţămȃnt 

1. Lupșanu Şcoala cu clasele I-IV Lupșanu Primar 

2. Radu Vodă 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Radu 

Vodă 

Primar 

Gimnazial 

3. Radu Vodă Şcoala Primară Nr. 1 Radu Vodă Primar 

4. Plevna 
Grădinița cu program normal nr. 

1 Plevna 
Preşcolar 

5. Radu Vodă 
Grădinița cu program normal nr. 

2 Radu Vodă 
Preşcolar 

6. Nucetu 
Grădinița cu program normal nr. 

4 Nucetu 
Preşcolar 
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 Infrastructura unităților școlare este următoarea: 

 

 
N

r.
C

rt
. 

Unități școlare 

Anul școlar 2017-2018 

N
r 

el
ev

i 
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r.

 C
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 d
e 
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g
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p
u
ri

 

sa
n
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e 

1 

Şcoala Gimnazială Nr.1 

Radu Vodă 227 11 92% 1 1 1 1 1 2 

2 

Şcoala Primară Nr.1 Radu 

Vodă 28 2 100% 1 0 0 1 0 1 

3 G.P.N. Nr.1 Plevna 13 1 100% 0 0 0 0 0 0 

4 G.P.N. Nr.2 Radu Vodă 32 2 100% 0 0 0 0 0 1 

5 G.P.N. Nr.4 Nucetu 25 1 100% 1 0 0 0 0 1 

TOTAL GENERAL 325 17 - 3 1 1 2 1 5 

 

 

 

N
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. 

Unități școlare 

Anul școlar 2018-2019 
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1 

Şcoala Gimnazială Nr.1 

Radu Vodă 223 12 95% 1 1 1 1 1 2 

2 

Şcoala Primară Nr.1 Radu 

Vodă 25 2 100% 1 0 0 1 0 1 

3 G.P.N. Nr.1 Plevna 11 1 100% 0 0 0 0 0 0 

4 G.P.N. Nr.2 Radu Vodă 31 2 100% 0 0 0 0 0 1 

5 G.P.N. Nr.4 Nucetu 26 1 100% 1 0 0 0 0 1 

TOTAL GENERAL 316 18 - 3 1 1 2 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LUPŞANU 2021-2025 

 

Pagina 84 

 

N
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. 

Unități școlare 

Anul școlar  2019-2020 
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1 

Şcoala Gimnazială Nr.1 

Radu Vodă 206 11 97% 1 1 1 1 1 2 

2 

Şcoala Primară Nr.1 Radu 

Vodă 29 2 100% 1 0 0 0 0 1 

3 G.P.N. Nr.1 Plevna 12 1 100% 0 0 0 0 0 0 

4 G.P.N. Nr.2 Radu Vodă 43 2 100% 0 0 0 0 0 1 

5 G.P.N. Nr.4 Nucetu 26 1 100% 1 0 0 0 0 1 

TOTAL GENERAL 316 17 - 3 1 1 1 1 5 
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După cum se poate observa, în perioada analizată evoluția populației școlare 

prezintă o tendință de scădere a numărului de copii înscriși în școli. 

Conducerea școlilor împreună cu conducerea Administrației Publice Locale sunt 

preocupați de asigurarea unei educații calitative pentru populația școlară a comunei. 

Astfel, cele două instituții din comună fac permanent demersuri și se preocupă de 

menținerea și crearea de condiții favorabile desfășurării procesului educativ al celor mai 

mici locuitori ai comunei. 

 

Profesorii se declară mulţumiţi de interesul pe care îl prezintă copiii, dar şi de 

rezultatele pe care aceştia le obţin în ultimul timp. De la un an la altul, elevii din şcoli 

evoluează şi îşi doresc să meargă la liceu.  

 

 
Foto: Şcoala Lupșanu 
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Foto: Grădinița Nucetu 

 

 
Foto: Şcoala Plevna 
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Foto: Şcolile din Radu Vodă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LUPŞANU 2021-2025 

 

Pagina 88 

 

2.6 Cultură, sport și agrement 

 

Tentativele de diversificare a ofertei culturale și de atragere a publicului, de 

educare a gustului pentru cultură, sunt relativ noi și încă insuficiente. Cu toate acestea, nu 

se poate să nu se aprecieze faptul că bibliotecile, muzeele, teatrele, instituțiile de 

învățământ și cele de cercetare se implică tot mai activ în viața comunității, cu acțiuni și 

evenimente noi care au drept obiectiv atragerea publicului, formarea acestuia față de 

instituțiile de profil și de actul cultural. 

 

Deși Comuna Lupșanu nu reprezintă un important centru cultural cu putere de 

influență asupra vieții culturale regionale, aici au loc periodic manifestări, care atrag și 

interesul cetățenilor din alte localități. 

 

Principalele instituții culturale de pe teritoriul comunei Lupșanu sunt: 

 

- Biblioteca comunală 

- Căminele culturale 

- Instituțiile de cult 

- Monumentele istorice 

 

➢ Biblioteca Comunală 

 

 În comună există o bibliotecă publică care funcționează cu program normal de 8 

ore pe zi, cu un număr de aproximativ 9500 volume. 

 

➢ Căminele culturale 

 

 Pe raza localității Lupșanu există trei cămine culturale, în satele: Nucetu, Radu 

Vodă respectiv Plevna.  

 În cadrul căminului cultural din satul Radu Vodă se ţin spectacole şi alte 

festivităţi. 

       Toate căminele culturale se află ȋn administrarea Consiliului Local 

Lupșanu, iar starea ȋn care se află este nesatisfăcătoare, cu excepția căminului cultural din 

satul Radu Vodă care a fost modernizat prin CNI SA București. Căminul cultural este 

dotat corespunzător cu sală media, cu rețea calculatoare, sală de spectacole dotată cu 135 

scaune, ecran de proiecție, instalație de sonorizare, centrală termică și instalație de 

supraveghere video. 
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Foto: Căminul Cultural Radu Vodă 

 

 
Foto: Sala de spectacole Căminul Cultural Radu Vodă  
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➢ Instituții de cult 

 

La nivelul comunei Lupșanu se află 5 biserici, câte una ȋn fiecare sat: 

 

 Biserica “Sfinţii Ȋmpărați Constantin şi Elena”  din localitatea Valea 

Rusului; 

 Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Radu Vodă; 

 Biserica “Sfânta Treime” din localitatea Lupșanu; 

 Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din localitatea Plevna; 

 Biserica “Sfântul Gheorghe” din localitatea Nucetu. 

 

 Biserica Lupșanu cu hramul „Sfânta Treime” a fost construită ȋn anul 1842. 

 Pisania bisericii se află ȋn pronaos, pe peretele de vest și este pictată cu litere 

cursive cu negru pe fond galben. 

 Ȋn pronaos, pe peretele de vest sunt două tablouri pe care sunt scrise numele 

eroilor din satul Lupșanu, morți ȋn primul și al doilea război mondial. Textul este scris cu 

alb pe fond negru, litere cursive și majuscule. 

 

 
Foto: Biserica “Sfânta Treime” Lupșanu 
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 Biserica Parohiei Radu Vodă, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, 

construită ȋn anul 1970. 

 Pisania bisericii se află ȋn pridvor, deasupra uşii de intrare ȋn biserică şi este pictată 

cu litere cursive de culoare roşie pe fond bej. 

 Ȋn anul 1995 cu stăruința și sub ȋndrumarea tânărului P.C. Pr. Paroh Dulea Marcel 

a fost repictată biserica de pictorul Iosiv Viorel.  

 Ȋn anul 2006 sfântul lăcaş a găzduit slujba de resfințire la data de 1 octombrie, 

ȋnfăptuită de P.S. Damaschin, Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor, ȋnsoțit de un ales sobor 

de peroți şi diaconi, protoiereu al locului fiind P.C. Pr. Ivan Dumitru.  

 Ȋn anul 2000 s-a refăcut pictura pe catapeteasmă.  

 Ȋn anul 2004 au fost făcute ample lucrări la sfântul lăcaș constând ȋn repararea și 

vopsirea exterioară, precum și a acoperișului. Aceste lucrări au putut fi ȋnfăptuite prin 

milostenia dlui dr. Ştefănescu Ion, fiu al satului. 

 Ȋn ziua de 1 octombrie 2006 

 Pisania bisericii se află ȋn pronaos, pe peretele de vest și este pictată cu litere 

cursive cu negru pe font galben. 

 Ȋn pronaos, pe peretele de vest sunt două tablouri pe care sunt scrise numele 

eroilor din satul Lupşanu, morți ȋn primul și al doilea război mondial.  

 Pe clopotul bisericii este scris cu litere majuscule ȋn relief: „Cumpărat de locuitorii 

comunei Radu Vodă – Ialomița 1934”. 

 Ȋn curtea bisericii a fost ridicată o Sf. Troiță, cu pictură semnată de „Gigi Decu 

2000”. 

 Pe un panou din Sf. Troiță este scris cu litere cursive pictate cu alb: „Ridicată ȋn 

anul 2000 cu ajutorul Domnului. Donatori: „Năstase Marian și Iosif Sicu”. 
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Foto: Biserica “Adormirea Maicii Domnului” Radu Vodă 

 

  

 Biserica Parohiei Plevna cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” a fost 

construită ȋn anul 1893.  

 Pisania din anul 1968 scrisă cu verde pe fond galben este aşezată ȋn pridvor, 

deasupra ușii de intrare.  

În pronaos, pe peretele de vest se află portretul ȋnrămat al Preotului Ilarion Fiera şi 

inscripția „Pr. Econom Stavrofor Ilarion Fiera 25. XII. 1866 - 8. VIII. 1949. Ȋnvătător ȋn 

acest sat ȋntre anii 1893-1932 și Preot al comunei Plevna, până la decesul său tragic. A 

ȋndeplinit funcția de revizor eparhial, având totodată merite deosebite la construirea din 

piatră şi cărămidă a acestei Sfinte Biserici cu hramul “Sfinţii Voievozi".  

 În curtea bisericii, în partea de vest a naosului, este cavoul ȋn care sunt 

ȋnmormântați membrii familiei preotului şi ȋnvâţătorului Ilarion Fiera. În cavou se află şi 

bustul prof. Traian Vulpescu  
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Foto: Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Plevna 

 

 Biserica din satul Valea Rusului cu hramul “Sfinților Ȋmpărați Constantin și 

Elena”, a fost construită ȋn anul 1855, filială a Protoieriei Plevna.  

 Pisania bisericii se află ȋn pridvor, deasupra ușii de intrare ȋn pronaos și este scrisă 

cu litere majuscule maro pe fond galben. 

   

 
Foto: Biserica “Sfinţii Ȋmpărați Constantin şi Elena”  Valea Rusului 
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Biserica din satul Nucetu cu hramul “Sfântul Gheorghe”, a fost construită ȋn anii 

1914-1924. 

Pisania veche se află ȋn pridvor, deasupra ușii de intrare ȋn pronaos și este scrisă pe 

placă de marmură, cu litere majuscule incizate vopsite cu portocaliu. 

Pisania nouă se află ȋn pronaos, deasupra ușii de intrare dinspre pridvor și este 

scrisă cu litere cursive pictate cu alb pe fond maro deschis. 

Ȋn curtea bisericii, pe partea dreaptă a aleii de intrare, se află mormântul preotului 

Danciu Constantin. 

 
Foto: Biserica “Sfântul Gheorghe” Nucetu 

 

 

➢ Sport şi agrement 

  

 Comuna Lupșanu deține un teren de sport ȋn satul Nucetu cu gazon sintetic, câte 

unul ȋn satele Radu Vodă și Lupșanu care nu sunt amenajate cu gazon sintetic, ci doar 

vegetație naturală - gazon din floră spontană. 

De asemenea se afla un teren de sport ȋn incinta școlii Radu Vodă cu gazon sintetic 

ce asigură baza materială a școlii, pentru orele de educație fizică și sport. 
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Foto: Teren de sport Nucetu 

 

 
Foto: Teren sport Şcoala Radu Vodă 
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➢ Monumente istorice 

 

 Ȋn satele Lupșanu și Plevna se găsește câte un monument istoric. 

 
Foto: Monument istoric Plevna 

 

 
Foto: Monument Lupșanu 
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➢ Atracţii turistice 

 

 Bălțile din comună unde se pot organiza activități de pescuit sportiv și de 

agrement. 
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2.7 Sănătate  și asistență socială 

 

➢ Sănătate 

 

Infrastructura de sănătate este formată din: 

 Un cabinet medical individual ȋn satul Radu Vodă 

 Un cabinet stomatologic ȋn satul Radu Vodă 

 Un punct veterinar ȋn satul Radu Vodă 

Serviciile medicale sunt asigurate de un medic de familie şi un asistent medical. 

 

 Consiliul Local şi Primarul comunei Lupșanu, ca autorităţi publice locale, au 

datoria de a crea condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale. Pentru 

aceasta administraţia locală dispune de un compartiment specializat de asistenţă socială. 

  

Elementele esenţiale pentru cadrul de dezvoltare al sectorului sanitar sunt: 

Îmbunătăţirea informării în domeniul sanitar pentru toate păturile sociale; 

Crearea unui mecanism de reacţie rapidă pentru a răspunde gravelor ameninţări la 

adresa sănătăţii locuitorilor; 

Înfruntarea factorilor determinanţi, în mod particular factorii nocivi legaţi de 

modul de viaţă dăunător sănătăţii (aceasta include acţiuni de prevenţie iniţiate de la 

nivelul şcolilor şi până la proiecte ample de monitorizare şi servicii ambulatorii). 

Pentru a pune accentul asupra sectoarelor în care comunităţile nu sunt în grad de a 

interveni eficace în mod independent – pentru care este necesară o coordonare de la nivel 

superior – comunitatea locală va optimiza efectele propriilor acţiuni producând “plus 

valoare” în ceea ce priveşte integrarea într-un sistem de filieră regională în cadrul 

sectorului sanitar. 

 

 Dezvoltarea   teritorială   durabilă   reprezintă   o   componentă   fundamentală   a   

politicilor   Uniunii Europene,  entitate  multistatală  preocupată  de  propria  afirmare  

economico-socială.  Unul  dintre scopurile acesteia este şi cel de înlăturare a disparităţilor 

existente între diferitele ţări componente, dar  şi  în  interiorul  aceleiaşi  ţări.  Ele  sunt  

mult  mai  numeroase  şi  mai  evidente  în  ţ ările  recent aderate, între care, de la 1 ianuarie 

2007, este inclusă de drept şi ţara noastră. 

În acest  sens,  coeziunea  teritorială  reprezintă  actualmente  o  sintagmă  frecvent  

întâlnită  în majoritatea absolută a documentelor ce vizează dezvoltarea regională 

concepute de forurile de profil ale Uniunii Europene. Ea devine nu numai a treia 

dimensiune, alături de cea economică şi socială la tratatul Constituţional  al UE,  dar  şi 

un  corolar  al  dezvoltării  însăşi.  Se  constituie,  aşadar,  într -un element  cheie,  decisiv,  
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al  interrelaţiilor  spaţiale  la  toate  nivelurile  de  integrare,  într-un  factor indispensabil 

funcţionării optime a sistemelor regionale. 

În acest  sens, subliniem rolul decisiv pe care  îl au  în teritoriu primăriile, 

consiliile  locale, asociaţiile de comune, asociaţiile de consilii, ONG-urile, asociaţiile 

locale (agricole, comerciale, de mediu, de protecţie socială, culturale, etc.). 

Sectorul social din teritoriu este foarte slab dezvoltat  majoritatea serviciilor 

sociale fiind furnizate de  direcţiile  de  asistenţă  socială  a  primăriilor,  organizaţiile  

private  şi  neguvernamentale  din domeniul serviciilor sociale fiind foarte slab 

reprezentate. 

 

 
Foto: Dispensar uman Radu Vodă 

 

 

➢ Asistență socială 

 

Serviciile sociale sunt acordate prin intermediul compartimentului de Asistență 

Socială din cadrul primăriei comunei Lupșanu, care prin angajații săi rezolvă problemele 

sociale ale locuitorilor comunei indiferent de etnia, sexul, apartenența politică sau 

religioasă a solicitanților. 

 

Serviciile acordate au drept scop prevenirea situațiilor de dificultate sau risc în 

care se poate afla individul și/sau comunitatea la un moment dat și se concretizează în: 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LUPŞANU 2021-2025 

 

Pagina 100 

 

- identificarea, consilierea și sprijinirea persoanelor singure și familiilor vulnerabile 

de pe raza comunei Lupșanu;  

- evaluarea nevoilor copilului și familiei; 

- planificarea și facilitarea accesului la suport;  

- efectuarea de anchete sociale. 

 

Conform datelor furnizate de către Compartimentul de asistență socială al comunei 

Lupșanu, există un total de 15 persoane care beneficiază de ajutor social și 9 asistenți 

personali. 

 

 Prestații sociale: 

 

Prestații sociale 
Nr. beneficiari 

2018 

Nr. beneficiari 

2019 

Nr. beneficiari 

2020 

Asistenți personali 9 9 9 

Indemnizații pentru 

persoane cu handicap 
51 52 52 

Ajutoare sociale 31 25 15 

Alocație pentru 

susinerea familiei 
82 54 41 

Ajutor încălzire 31 25 14 

Tichet social grădiniță 8 5 6 

Indemnizație pentru 

creșterea copilului 
9 11 16 

Stimulent de inserție 3 8 7 

Alocații de stat 20 36 23 

Ajutor de urgență 1 0 1 

Ajutor de ȋnmormântare 0 3 0 
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2.8 Economia locală 

 

Economia comunei Lupșanu este susținută în principal de către agricultură, fiind 

urmată de către comerțul cu amănuntul a produselor alimentare și depozite materiale de 

construcții. Culturile cel mai des ȋntâlnite sunt: porumb, grâu, rapiță și floarea soarelui. 

Creșterea animalelor este o preocupare de bază a locuitorilor: bovine, ovine, porcine, 

păsări. Terenurile cultivabile reprezintă un potențial real pentru dezvoltarea agriculturii 

ecologice. 

 

 Pe ansamblul comunei, sectorul privat este reprezentat de următoarele societăți: 

 

- Societatea Agricolă Plevna 

- S.C. Lux Com S.R.L. 

- S.C. Cata și Cami S.R.L. 

- S.C. Andreea Agroserv S.R.L. 

- S.C. Agroserv Niva S.R.L. 

- S.C. Alwo Therm S.R.L. 

- S.C. Adiss S.R.L. 

- S.C. Stroe Agrocom S.R.L. 

 

 

În ce privește structura suprafeței fondului funciar după modul de folosință, 

situația acestuia se prezintă astfel: 

 

Modul de folosință pe suprafața agricolă Anul 2020 (ha) 

Total 9433 

Agricolă 8705 

Arabilă 8360 

Vii 80 

Păduri 10 (privată) 

Piscicultura 192 

Terenuri neagricole  728 

 

*Sursa: Compartiment Registru agricol 
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Agricultura 

 

Din totalul de 9.433 ha ce constituie suprafața teritoriului administrativ al 

comunei, terenul arabil ocupă o suprafață de 8.360 ha, reprezentând 88% din totalul 

suprafeței comunei.  

Teritoriul comunei, definește clar funcțiunea predominant agricolă prin cele 8.705 

- total teren agricol din suprafața totală a teritoriului administrativ. Terenul arabil deține 

un rol important în cadrul teritoriului la care se adaugă suprafața pădurilor (10 ha),  a 

pisciculturii (192 ha),  și a viilor (80 ha). 

 

Suprafața cultivată ȋn prezent este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr.crt. Principalele culturi 
Suprafața 

(ha) - 2018  

Suprafața 

(ha) - 2019 

Suprafața 

(ha) - 2020 

1. Grâu  2.162 2.233 2.415 

2. Orz 208 313 592 

3. Porumb 3.168  4.031 3.822 

4. Mazăre 221 172 160 

5. Fasole 1 1 0,5 

6. Floarea soarelui 627 688 645 

7. Rapiță 1.790 755 497 

8. Plante furajere 21,3 21 18 

9. Lucernă 158 126 149 

10. Triticale  6 15 

11. Soia  10  

12. Sorg  4,82 1 

13. Orzoaică   32 

14. Ovăz   10 

15. Muștar   3 
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*Sursa: Compartiment Registru agricol 

 

Zootehnia 

 

Creșterea animalelor reprezintă o componentă principală a activității agricole. 

În Comuna Lupșanu principalele categorii de animale care reprezintă sectorul 

zootehnic sunt definite de către ovine, porcine, bovine și păsări. 

Nr.crt. Animale  2018  2019 2020 

1. Bovine 607 575 300 

2. Ovine 4.148 4.505 3.446 

3. Caprine 1.751  854 

4. Porcine 580 608 315 

5. Cabaline 54 48 33 

6. Păsări 15.850 14.716 10.200 

7. Familii albine 354 392 443 

8. Iepuri  120 103 

9. Măgari   8 
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Efectivul de animale și păsări la nivelul anului 2020 
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 *Sursa: Compartiment Registru agricol 

Pomicultura 

 
Producţia de fructe este reprezentată de livezile situate în cadrul gospodăriilor 

individuale dominată de speciile de meri, vișini, pruni, nuci. Acest sector se poate 

dezvolta prin modernizarea tehnologiilor de cultivare şi recoltare, dar şi prin amplasarea 

unor centre de colectare, prelucrare şi valorificare a acestor produse. 

 

Nr.crt. Efectivul de pomi  2018  2019 2020 

1. Meri 1.121 1.097 977 

2. Peri 120 234 319 

3. Piersici 65 140 200 

4. Caiși 250 646 948 

5. Cireși 50 256 318 

6. Vișini 1.109 1.175 935 

7. Pruni 1.200 1.985 2.029 

8. Nuci 150 434 500 

9. Nectarini  8 9 
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Legumicultura 

 
Pe raza comunei Lupșanu legumicultura este bine dezvoltată, datorită aşezării 

georafice a comunei,  ocupând  suprafeţe  mari, respectiv, cultivându-se de   localnici  

pentru  consum propriu.  

 

Principalele legume cultivate sunt: varză, vinete, tomate. 

 

Nr.crt. Legume 
Suprafața 

(ha) - 2018  

Suprafața 

(ha) - 2019 

Suprafața 

(ha) - 2020 

1. Varză  1,5 2 3 

2. Tomate 1,6 1,5 1,3 

3. Vinete 5,19 3,76 2,78 

4. Dovleci 1  0,5 

5. Ceapă 3,5 3,55 1 

6. Pb. zaharat 1,3 1,3 1,3 

7. Pepeni 3,3 3,3 1,3 

8. Usturoi  1  

9. Gulii   2,78 

 

 

Silvicultura 

 
Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră a comunei Lupșanu este 

de 10 ha proprietate privată.  

 

Piscicultura 

 
 Suprafaţa piscicolă a comunei Lupșanu este de 192 ha. 

 

Viticultura 

 
 Viile ocupa 80 ha din totalul comunei. 
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2.9 Administrația publică  locală 

 

Administrația publică locală este reprezentată de către Primăria comunei Lupșanu 

și Consiliul Local al comunei Lupșanu. 

 

 

Foto: Primăria comunei Lupșanu 
 

Primăria comunei Lupșanu este   organizată   şi   funcţionează   potrivit   

prevederilor   O.G. nr. 57/2019  privind  Codul Administrativ,  cu  modificările  şi  

completările  ulterioare  şi  în conformitate   cu   hotărârile   Consiliului   Local   Lupșanu 

privind   aprobarea   organigramei,  a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale 

aparatului propriu de specialitate. 

 

Primarul, viceprimarul, secretarul general, împreună cu aparatul propriu de 

specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită 

Primăria Comunei Lupșanu, ce duce la  îndeplinirea  hotărârilor  luate  de  Consiliul  

Local  şi  dispoziţiile  Primarului,  bazându-se  pe problemele colectivităţii locale. 

 

Primarul  este  şeful  administraţiei  publice  locale  a  comunei  Lupșanu şi  al  

aparatului propriu  de  specialitate  pe  care  îl  conduce  şi  îl  controlează  (conform  art.  

54 din O.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ), având principale atribuții 

următoarele: 

- atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; 

- atribuții referitoare la relația cu consiliul local; 
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- atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale; 

- atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local. 

Primăria Comunei Lupșanu reprezintă administraţia publică locală prin care se 

realizează autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca 

autoritate deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă. 

 

 Consiliul Local este format din consilieri locali aleși de către populația comunei în 

urma alegerilor locale care se derulează la fiecare 4 ani. 

Consiliul local reprezintă legislativul local, instituția care gestionează activitatea 

economică și legislativă a localității prin Hotărârile de Consiliu Local care sunt adoptate 

în ședințele ordinare și extraordinare desfășurate în fiecare lună. 

 

De asemenea, Consiliul Local este reprezentat de 3 comisii de specialitate după 

cum urmează:  

- comisia juridică și de disciplină; 

- comisia de agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și 

urbanism, protecția mediului și turism; 

- comisia de învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă 

și protecție socială și protecție copii, tineret și sport. 

 

Consiliul Local Lupșanu este format din 11 consilieri, iar structura politică este 

următoarea: 

Partid Număr consilieri 

P.S.D. 4 

P.P.U. 2 

Pro România 2 

P.N.L. 2 

P.M.P. 1 

 

Primarul și viceprimarul comunei au obligația de a organiza, pe baza măsurilor 

stabilite de Consiliul local, îndeplinirea integrală a sarcinilor de serviciu, îmbunătățirea 

continuă a activității personalului din aparatul de specialitate, asigurând întărirea 

disciplinei în muncă, exercitând un control permanent asupra modului de îndeplinire a 

sarcinilor prevăzute în programele de activitate săptămânale, lunare și de perspectivă. 
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Conform organigramei, structura primăriei comunei Lupșanu este: 

 

Compartiment/Serviciu/Birou Număr persoane 

Primar 1 

Viceprimar 1 

Secretar general 1 

Registrul agricol și cadastru 2 

Stare civilă 1 

Asistență socială și medicală 3 

Financiar contabil 4 

Impozite și taxe 1 

Administrativ 4 

Salubritate, alimentare cu apă și canalizare 1 

Urbanism  1 

S.V.S.U. 1 

Cultură 1 

 

Personalul din aparatul de specialitate își desfășoară activitatea pe bază de 

programe de activitate, sub îndrumarea primarului, viceprimarului și secretarului general. 

Periodic, primarul, viceprimarul și secretarul general realizează instruirea 

personalului din aparatul de specialitate în probleme profesionale, pe plan local. 

 

Principalele atribuții și sarcini specifice ce revin aparatului de specialitate în 

domeniul administrației publice locale sunt: 

- întocmește lucrările pregătitoare privind organizarea și desfășurarea alegerilor 

generale și locale; 

- elaborează proiectele programelor de dezvoltare economico-socială, urmărind 

îndeplinirea obiectivelor prevăzute în programele aprobate; 
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- asigură primirea și transmiterea spre rezolvare persoanelor competente a cererilor, 

reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor, urmărind soluționarea lor și 

expedierea în termenele prevăzute de legislația în vigoare; 

- organizează primirea în audiență a cetățenilor de către primarul, viceprimarul și 

secretarul comunei și urmăresc rezolvarea problemelor ridicate; 

- inițiază acțiuni de popularizare a legilor și a celorlalte acte normative; 

- înregistrează, repartizează și expediază corespondența și urmăresc rezolvarea ei în 

termenele prevăzute de legislația în vigoare; 

- asigură evidența, păstrarea și conservarea documentelor secrete de stat și de 

serviciu; 

- asigură folosirea documentelor și eliberarea de certificate, copii și extrase de pe 

documentele ce le dețin, în condițiile prevăzute de lege; 

- ia măsuri cu privire la selecționarea și conservarea arhivei instituției și asigură 

păstrarea materialului selectat la Arhivele Statului; 

- sesizează de îndată conducerea instituției, Consiliul Local și organul local de 

poliție în caz de pierdere, alterare, distrugere sau sustragere a documentelor secret 

de serviciu sau de transmitere ori divulgare a unor informații sau alte date având 

acest caracter; 

- răspunde de aplicarea legii cu privire la confecționarea și folosirea sigiliilor și a 

ștampilelor; 

- asigură paza bunurilor publice și a locuințelor din comună cu ajutorul paznicilor, 

conform hotărârii de Consiliu Local. 

 

Primăria își desfășoară activitatea într-o clădire cu următoarele dotări: 

- 12 calculatoare desktop   

- 12 imprimante  

De asemenea, primăria dispune și de 1 autoturism 

 

Conform informațiilor finanaciare pe ultimii trei ani, Primăria comunei Lupșanu a 

reușit să administreze cu eficiență banii publici așa cum reiese din tabelul de mai jos: 

 

Situația financiară a bugetului local: 

 2019 

- Lei- 

2020 

- Lei- 

Venituri totale  5.178.000 4.859.000 

Cheltuieli totale  3.163.100 3.582.890 

Comuna Lupșanu face parte din ADI Ecoaqua, ADI Ecomanagement Salubris, 

Asociația Comunelor din România Filiala Călărași, GAL Bărăganul de Sud-Est. 
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3. ANALIZA SWOT 
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3. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este 

descriptiv: 

Strengths (puncte tari)  

  Weaknesses (puncte slabe) 

                          Opportunities  (oportunităţi)  

                             Threats (ameninţări). 

 

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. 

 

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 zona 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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 Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică: 

 

 
 

 

 

 

Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de 

dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de 

intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi realizările 

comunităţii, analiza SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană şi integrată a legăturilor 

dintre elementele pozitive şi negative ale comunităţii. 

 

În urma analizelor generale şi sectoriale, pentru perioade semnificative din 

evoluţia economico-socială a comunei Lupșanu, se pot sistematiza următoarele elemente 

ale analizei SWOT. 
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3.1 Populația și dezvoltarea socială 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 ospitalitatea recunoscută a 

locuitorilor; 

 rata redusă a infracționalității; 

 forță de muncă ieftină; 

 disponibilitate de angajare în 

diferite meserii, în funcție de 

motivarea personală; 

 număr mare al persoanelor tinere 

apte de muncă; 

 populație preponderent tânără cu 

vârsta cuprinsă între 30 și 54 de 

ani, reprezentând aproximativ 35% 

din populația totală; 

 structură echilibrată pe sexe, cu un 

ușor avantaj al sexului feminin; 

 dorința populației de a avea locuri 

de muncă pe teritoriul comunei sau 

în localitățile învecinate; 

 buna relaționare între populație. 

 

 îmbătrânirea populației; 

 scăderea natalității; 

 depopularea zonelor rurale; 

 existenţa şomajului de lungă 

durată, care conduce la 

descalificarea şi descurajarea 

foştilor angajaţi; 

 migrarea tinerilor spre centre 

urbane; 

 adaptarea mai lentă a populației 

mature și vârstnice din comună, la 

schimbările și provocările lumii 

actuale în general, și la fenomenul 

mobilității și reconversiei 

profesionale, în special; 

 insuficienta informare a populaţiei 

cu privire la programele de 

calificare şi reconversie existente în 

judeţ; 

 migrarea persoanelor cu pregătire 

profesională, în special spre mediul 

urban și în străinătate; 

 capacitatea financiară relativ 

scăzută a locuitorilor zonei. 

Oportunități Amenințări 

 existența campaniilor de 

creștere demografică la nivel 

național; 

 existența alocațiilor pentru 

creșterea copiilor; 

 existența unor reglementări care 

stipulează acordarea de 

facilități angajatorilor care 

creează noi locuri de muncă 

 menținerea tendințelor 

migraționiste către țările U.E.  a 

populației tinere; 

 declinul demografic şi 

îmbătrănirea populaţiei 

comunităţii; 

 creșterea șomajului în rândul 

absolvenților de liceu; 

 creșterea ratei divorțului 
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pentru șomeri, tineri absolvenți 

etc; 

 integrarea grupurilor etnice 

defavorizate în societate; 

 promovarea remigrației și 

existența unor stimulente pentru 

aceasta; 

 modificarea mentalității 

persoanelor disponibilizate, 

prin abordarea de atitudini 

active pe piața muncii (căutarea 

unui loc de muncă, reconversie 

profesională); 

 implicarea autorităților locale în 

problemele comunității, în 

vederea identificării de soluții 

financiare, materiale; 

 monitorizarea stării 

ocupaţionale a populaţiei; 

 organizarea de cursuri de 

formare şi reconversie 

profesională în comună; 

 accesarea fondurilor europene 

pentru dezvoltarea profesională 

a persoanelor active din 

comună. 

cauzează un număr mare de 

familii monoparentale; 

 fenomenul de migrație separă 

membrii familiei pentru 

perioade lungi de timp; 

 creșterea ponderii muncii la 

negru, cu efecte negative asupra 

pieței muncii, economiei locale 

și asistenței sociale în 

perspectivă; 

 amplificarea pregătirii teoretice 

a forţei de muncă în detrimentul 

aspectelor aplicative; 

 estomparea tradițiilor locale, 

odată cu trecerea timpului. 
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3.2 Infrastructura 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 distanța foarte mică față de Lehliu 

Gară; 

 distanța relativ mică față de municipiul 

Călăraşi - 42 de km şi de municipiul 

Bucureşti - 76 km; 

 aproprierea față de autostrada A2 – 7 

km; 

 existența autobuzelor pentru 

efectuarea transportului public pe ruta 

Călăraşi – Lupșanu - Bucureşti; 

 existența accesului la transportul 

feroviar (8 km până la gara Lehliu); 

 racordarea locuințelor la rețeaua de 

alimentare cu energie electrică; 

 rețea de iluminat public/stradal; 

 acces la internet și televiziune; 

 existența reţelelor  de  telefonie  fixă și 

mobilă; 

 existența reţelei de alimentare cu apă 

potabilă; 

 existența unui serviciu public de 

salubritate organizat la nivel local și 

concesionarea serviciului de colectare 

a deșeurilor către un agent economic 

autorizat;  

 structura lineară a spațiului locuibil, 

de-a lungul drumurilor ce străbat 

comuna, asigură accesibilitatea la căile 

de comunicații. 

 infrastructură rutieră slab dezvoltată 

(străzi neasfaltate, trotuare lipsă); 

 lipsa serviciului public de canalizare și 

epurare a apelor uzate; 

 lipsa unei rețele de transport  și 

distribuție a gazelor naturale; 

 posibilități financiare reduse ale 

localnicilor pentru reabilitarea 

clădirilor; 

 inexistența surselor de energie 

„verde”;  

 conștientizare redusă a populației 

referitoare la colectarea selectivă. 

Oportunități Amenințări 

 existența fondurilor nerambursabile; 

 disponibilitatea fondurilor europene 

pentru dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare; 

 instabilitate legislativă națională în 

domeniu; 

 birocrație mare în cadrul instituțiilor 

de finanțare; 
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 asfaltarea drumurilor care străbat 

comuna; 

 ȋnființarea reţelei de canalizare; 

 modernizarea sistemului rutier; 

 program de  educare a  populaţiei  

pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor; 

 creşterea suportului financiar acordat 

de Uniunea Europeană prin Fonduri 

Structurale pentru finanţarea 

proiectelor de infrastructură şi mediu; 

 posibilitatea accesării unor programe 

de finanţare comunitare ale Uniunii 

Europene pentru sprijinirea dezvoltării 

infrastructurii în mediul rural. 

 

 instabilitate macroeconomică; 

 influențele încă mari ale politicului în 

domeniul acordării de finanțări 

nerambursabile; 

 apariția unor dificultăți în desfășurarea 

lucrărilor de infrastructură (condiții de 

trafic sau meteo); 

 creșterea riscului abandonării și 

degradării fondului construit, prin 

emigrarea temporară a populației în 

alte zone ale județului sau ale UE; 

 costul ridicat al documentațiilor 

preliminare și necesitatea cofinanțării 

proiectelor, poate împiedica accesarea 

fondurilor europene; 

 mentalitatea de indiferenţă faţă de 

protecţia mediului. 
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3.3 Educație 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 existenţa unităţilor de învăţământ cu 

bune condiţii   de funcţionare  şi 

implicarea cadrelor didactice; 

 resurse de dezvoltare personală   şi 

profesională   prin   deţinerea   

bibliotecilor; 

 management şcolar adecvat în 

unităţile de învăţământ public; 

 personal didactic titular calificat; 

 existența unităților de învățământ 

pentru toate categoriile de copii de la 

ciclul preșcolar până la cel gimnazial; 

 existenţa laboratoarelor ȋn școală; 

 elevi dotaţi pentru activitatea de 

performanţă; 

 participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare pe o tematică 

diversă; 

 cadrele didactice au abilităţi în 

domeniul IT şi preocupări pentru 

predarea lecţiilor asistată pe 

calculator; 

 existența terenurilor de sport; 

 menţinerea stării de funcţionare prin 

activităţi de întreţinere şi reparaţii 

periodice; 

 lipsa abandonului școlar; 

 accesul școlii la internet. 

 valorificarea insuficientă a datelor 

obţinute în urma monitorizării şi 

controlului activităţii didactice; 

 imposibilitatea motivării financiare a 

performanței școlare; 

 dificultățile apărute ȋn desfășurarea 

normală a procesului educațional 

datorate situației pandemice; 

 lipsa unui proiect cu finanţare externă; 

 nu există proiecte de parteneriat cu 

şcoli din UE; 

 inconsecvenţa în promovarea imaginii 

şcolii în comunitate. 

Oportunități Amenințări 
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 realizarea de parteneriate și 

schimburi de experiență cu alte 

instituții educaționale din țară și 

din străinătate; 

 dezvoltarea parteneriatelor în 

domeniul public-privat în procesul 

educațional și de formare 

profesională; 

 preluarea modelului de bună 

practică de tipul ”after-school”;  

 accesarea unor fonduri europene în 

vederea reabilitării și modernizării 

infrastructurii educaționale; 

 creşterea exigenţei părinţilor faţă 

de serviciile pe care le oferă 

şcoala; 

 legislaţia muncii permite angajarea 

de către şcoală a personalului 

calificat pentru compartimentele 

deficitare; 

 existența multor proiecte POS-

DRU pentru dezvoltarea 

personală; 

 paletă largă de oferte pentru 

proiectele de parteneriat; 

 asistenţă de specialitate în 

realizarea de proiecte de 

parteneriat; 

 deschiderea spre colaborare a 

instituţiilor şi organizaţiilor din 

comunitatea locală. 

 scăderea interesului elevilor și 

profesorilor față de sectorul 

educațional este cauzat în cea mai 

mare parte de incoerența politicilor 

naționale și a unei salarizări încă 

deficitare pentru cadrele didactice 

din învățământul preuniversitar; 

 scăderea constantă a natalității 

cauzează dezechilibre în fluxul 

elevilor, creând o incertitudine la 

nivelul cadrelor didactice pe 

termen mediu și lung; 

 nu toţi elevii au posibilitatea să-şi 

procure auxiliare şcolare; 

 existenţa unor necorelaţii între 

programele şcolare de la 

învăţământul primar cu cele de la 

învăţământul gimnazial; 

 starea fizică precară a manualelor 

la unele obiecte; 

 creşterea numărului de elevi 

proveniţi din familii 

monoparentale sau din familii 

emigrate în ţările UE; 

 lipsa de timp a părinţilor conduce 

la o slabă implicare a familiei în 

viaţa şcolii; 

 timpul limitat al părinţilor conduce 

la o slabă implicare a acestora în 

viaţa şcolii. 
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3.4 Cultură 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 existența bisericilor pe raza 

comunei; 

 existența căminelor culturale; 

 existența bibliotecii comunale; 

 existența terenurilor de sport; 

 puternic patriotism local; 

 bună colaborare între biserici și 

administrația locală în ceea ce 

privește implicarea acestora în 

activitățile culturale ale 

comunității; 

 organizarea periodică de 

evenimente care susțin și 

promovează valorile culturale și 

tradiționale ale comunei (ex: 

Festivaluri, datini și obiceiuri);  

 organizarea zilei comunei. 

 informare / participare scăzută a 

cetățenilor la acțiuni/ activități de 

interes cultural; 

 posibilități financiare reduse pentru 

tipărirea de broșuri, pliante de 

promovare a obiectivelor de interes 

cultural de pe raza comunei; 

 insuficientă preocupare pentru 

cunoaşterea istoriei şi a tradiţiilor 

locale; 

 lipsa promovării potenţialului 

zonei. 

Oportunități   Amenințări 

 stimularea creativității și inițiativei 

locale prin revigorarea și 

valorificarea tradițiilor cultural – 

artistice (serbări, hore etc); 

 atragerea de surse de finanțare 

pentru conservarea și modernizarea 

obiectivelor culturale de pe raza 

comunei; 

 dezvoltarea programelor de 

înfrățire cu localități din țară și/ sau 

străinătate; 

 renovarea căminelor culturale; 

 conștientizarea populației despre 

rolul și importanța culturii 

naționale în propășirea neamului 

nostru românesc;  

 buget insuficient alocat activităților 

culturale; 

 îmbătrânirea populației active, 

migrația tinerilor și dezinteresul 

față de viața spiritual-culturală a 

comunității; 

 teama localnicilor faţă de 

investiţiile turistice. 
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 parteneriate cu instituții culturale 

județene, naționale și europene în 

vederea unei mai bune cunoașteri 

și promovări a culturii naționale și 

europene; 

 organizarea de tabere de vară 

pentru elevi, studenţi, cetăţeni 

străini. 
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3.5 Sănătate  și asistență socială 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 existența cabinetului medical; 

 existența cabinetului stomatologic; 

 existența farmaciei veterinare; 

 toți locuitorii sunt înscriși la un 

medic de familie; 

 profesionalismul medicilor de 

familie; 

 pondere mică a populației cu nevoi 

de asistare; 

 administrația locală asigură servicii 

pentru protecția socială; 

 distanța mică față de Servicul de 

Ambulanță Lehliu Gară. 

 existența unui număr relativ mare de 

persoane vârstnice  cu venituri mici; 

 inexistența unor servicii adresate 

persoanelor vârstnice sau/și cu 

dizabilități (îngrijiri la domiciliu/ centre 

de zi și centre de primire); 

 lipsa voluntariatului în domeniul 

serviciilor pentru vârstnici; 

 lipsa locuințelor sociale pentru 

persoane sărace/ familii tinere care nu 

au posibilități financiare pentru 

achiziționarea de locuințe; 

 lipsa unui centru social (azil) pentru 

persoane vârstnice aflate în situații care 

nu le permit să-și asigure serviciile de 

îngriire personală și a locuinței. 

Oportunități Amenințări   

 existența fondurilor nerambursabile 

pentru dezvoltarea de activități 

economice de servicii medicale; 

 deschiderea autorității publice 

locale pentru atragerea de fonduri 

în nume propriu sau prin 

parteneriat public-privat în vederea 

modernizării și extinderii rețelei 

serviciilor medicale; 

 promovarea la nivel european și 

național a incluziunii sociale; 

 ajutoare financiare primite de la 

bugetele comunitare, naționale și 

locale pentru beneficiarii de 

servicii sociale; 

 dezvoltarea economică a comunei, 

care va permite îmbunătățirea 

 costuri ridicate ale serviciilor 

medicale; 

 imposibilitatea unor pacienţi de a 

plăti anumite servicii medicale; 

 slaba receptivitate a pacienţilor la 

programele naţionale de sănătate; 

 costurile ridicate pot genera 

dificultăți în dotarea diverselor 

obiective de asistență socială care 

se doresc a fi înființate; 

 birocrația excesivă cu privire la 

furnizarea de ajutoare sociale; 

 fraudarea fondurilor la nivel 

național de persoane ce nu pot fi 

beneficiari ai acestora; 

 creșterea fenomenului de migrare, 

duce la creșterea numărului 
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nivelului finanțărilor care vor putea 

fi atrase la nivel local; 

 ȋnființarea unui centru social (azil) 

pentru persoane vârstnice; 

 posibilitatea înființării unor 

structuri ale economiei sociale. 

copiilor crescuți de bunici, alte 

rude, sau cu domicilii multiple; 

 sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea activă. 
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3.6 Economia locală 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 potențial agricol ridicat; 

 potențial zootehnic bogat; 

 produse agricole ecologice; 

 sprijinul autorităţilor locale în 

vederea demarării unor 

investiţii în plan local; 

 potențial piscicol; 

 fertilitate ridicată a solului, ceea 

ce generează o productivitate 

ridicată ȋn agricultură; 

 existența unei infrastructuri 

convenabile de comunicații; 

 amplasare teritorială favorabilă 

în ceea ce privește 

accesibilitatea pe cale rutieră; 

 existența forței de muncă 

disponibilă în comună, multe 

persoane apte și doritoare de a 

lucra, specializate pe domenii; 

 existența agenților economici 

înregistrați care își au sediul sau 

punctele de lucru pe teritorilul 

comunei; 

 ponderea considerabilă a 

terenurilor agricole din totalul 

suprafeței comunei; 

 diversitatea redusă a domeniilor 

economice reprezentate de către 

agenții economici activi pe 

teritoriul comunei. 

 scăderea numărului total de 

întreprinderi și a volumului 

cifrei de afaceri generat de 

mediul de afaceri local; 

 imposibilitatea mediului de 

afaceri local de a oferi locuri de 

muncă pe măsura cererii din 

comună; 

 slaba valorificare a 

parteneriatului public-privat; 

 slaba diversitate a economiei 

locale; 

 interes scăzut al agenților 

economici locali pentru 

formarea profesională a 

angajaților; 

 număr relativ scăzut al 

investitorilor străini din 

comună; 

 grad redus de asociere a 

proprietarilor agricoli; 

 lipsa promovării programelor 

de finanţare nerambursabile; 

 strategie neperformantă la 

nivelul comunei în ceea ce 

privește stimularea înființării de 

IMM-uri având ca rezultat 

nivelul redus de dezvoltare al 

acestui sector; 

 număr redus al locurilor de 

muncă pe piața locală; 

 experiență redusă/ lipsă de 

experiență a unor agenți 

economici locali, în domenii de 
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actualitate pentru afaceri - 

marketing și management; 

 migrație masivă a populației 

active în zone mai dezvoltate 

ale României și în țări din 

spațiul european; 

 scăderea constantă a cererii – 

mare și ofertei – mare de 

servicii în plan local; 

 lipsa unei piețe agroalimentare. 

Oportunități Amenințări 

 programe de sprijinire a înfiinţării 

de grupuri de producători; 

 valorificarea sprijinului financiar 

oferit prin PNDR pentru 

dezvoltarea sectorului agricol; 

 cofinanțare din resurse 

guvernamentale a proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii rurale, a 

activităților generatoare de venit, a 

pregătirii resursei umane; 

 diversificarea activităților 

economice; 

 oportunități în înființarea de 

structuri de consultanță/ informare 

privind sistemele/ mecanismele de 

finanțare și creditare a sectorului 

economic; 

 promovarea și stimularea 

asociațiilor agricole în scopul 

exploatării intensive a terenurilor; 

 utilizarea tehnologiilor 

performante; 

 valorificarea terenurilor agricole 

degradate şi nevaloroase; 

 cooperare între producătorii 

agricoli locali și agenții economici 

activi în domeniul industriei 

 instabilitate legislativă, modificarea 

frecventă a economiei, legi 

stufoase; 

 politică nefavorabilă dezvoltării 

afacerilor (taxe și impozite 

numeroase); 

 criză economică mondială 

agravantă a situației economiei 

europene; 

 adaptabilitatea scăzută la 

schimbare a agenților economici și 

a forței de muncă; 

 capacitate redusă de susținere 

financiară a modernizării; 

 perpetuarea agriculturii de 

subzistență; 

 invadarea pieței interne cu produse 

agricole ale țărilor beneficiare a 

unor fonduri substanțiale ale UE în 

ceea ce privește susținerea 

sectorului agricol; 

 condițiile UE dificile pentru a fi 

îndeplinite de către agenții 

economici autohtoni, aspect care 

face ca, pentru majoritatea 

producătorilor agricoli din 

România, piața UE să fie 
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alimentare; 

 înființare piață de desfacere; 

 creşterea gradului de diversificare a 

agriculturii; 

 creşterea investiţiilor străine în 

teritoriu. 

 

inaccesibilă; 

 insuficientă pregătire în vederea 

accesării Fondurilor Structurale și 

de Coeziune; 

 fonduri străine pentru investiții 

relativ scăzute în raport cu 

necesarul; 

 profilul pur agricol al majorității 

satelor; 

 sistemul de achiziții împiedică 

câștigarea contractelor de către 

firmele locale fiind foarte 

restrictiv. 
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3.7 Administrația publică  locală 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 experienţa în administratie a 

primarului, consiliului local şi 

personalului de specialitate; 

 existența personalului cu studii 

superioare în instituțiile publice; 

 actualizarea  periodică  a 

organigramei primăriei;  

 implicarea activă a instituțiilor 

publice - Primăria, în problemele 

comunității; 

 compartimentul de informare a 

cetăţenilor şi relaţii publice care 

funcţionează în cadrul Primăriei al 

comunei Lupșanu ca interfaţă 

principală între instituţie şi 

cetăţeni; 

 aplicarea metodologiei de evaluare 

a performanţelor personalului 

angajat în administraţia publică; 

 deschiderea administrației actuale 

către investiții; 

 existența logisticii necesare 

desfășurării în bune condiții a 

activității instituțiilor publice; 

 transparenţa   în   recrutarea   şi   în 

promovarea personalului; 

 existenţa unui program de 

contabilitate şi salarii; 

 existența unei clădiri dotate pentru 

desfășurarea activității 

personalului; 

 implementarea măsurilor de acces 

liber la informații (pagină web, 

afișaje la Primărie). 

 legislație insuficient cunoscută de 

către personalul din instituțiile 

publice, ca urmare a numărului 

mare de schimbări legislative; 

 aplicarea legilor, uneori în moduri 

diferite, ca urmare a necorelării 

normelor metodologice; 

 rezistenţa la schimbare manifestată 

de o parte din personalul instituţiei; 

 insuficienta conştientizare a 

noţiunilor de eficienţă, rentabilitate 

şi transparenţă în administrarea 

domeniului public şi privat al 

comunei; 

 existenţa unui sentiment de frustare 

a funcţionarilor (angajaţi 

contractuali şi funcţionari publici) 

motivat de sistemul de salarizare, 

promovare, precum şi de menţinere 

a unei imagini publice negative a 

funcţionarului din administraţia 

publică; 

 posibilităţi reduse de motivare 

financiară a personalului şi de 

atragere a persoanelor cu calificare 

superioară în structurile 

funcţionarilor publici; 

 încărcarea cu sarcini suplimentare 

peste cele prevăzute în fişa postului 

datorită insuficienţei personalului 

din instituţie; 

 clădirea primăriei nu corespunde 

noilor cerinţe, atât ca stare fizică, 

cât şi ca spaţiu.  
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Oportunități Amenințări 

 programe de specializare și 

formare profesională; 

 promovarea modelelor de bune 

practici prin transfer de 

tehnologie și parteneriate la 

nivel național și internațional; 

 reducerea birocrației prin 

implementarea de programe e-

guvernare; 

 dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă  la comunitate; 

 creşterea autonomiei locale în 

actul administrativ; 

 posibilitatea accesării de 

fonduri guvernamentale și 

europene pentru organizarea de 

sesiuni de instruire pe diverse 

domenii de activitate; 

 implementarea de proiecte de 

mediatizare a legislației; 

 aplicarea principiului 

transparenței în activitatea 

instituțiilor publice; 

 construire sediu nou primărie. 

 practicarea unor politici 

discriminatorii în alocarea 

resurselor locale; 

 nemulțumiri manifestate de 

către populație generate de 

măsurile economice și sociale 

luate de Guvern; 

 schimbări legislative prea 

frecvente pentru a fi asimilate 

eficient; 

 fonduri insuficiente; 

 riscul eșecului în realizarea și 

finalizarea unor proiecte; 

 refuzul achitării unor taxe și 

impozite. 
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4. DIRECŢII DE DEZVOLTARE 
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4.  DIRECŢII DE DEZVOLTARE 

 

4.1  Direcții de dezvoltare 

 

Comuna Lupșanu își propune să dezvolte o economie locală bazată în principal pe 

valorificarea resurselor locale, agricultură, mediu, tradiții, și o incluziune socială 

armonioasă, pentru a crește nivelul de trai al comunității. 

 

Prioritățile pentru Comuna Lupșanu sunt modernizarea străzilor, ȋnființarea rețelei 

de canalizare, ȋnființare rețea inteligentă de alimentare cu gaze naturale, modernizarea 

căminului cultural din satul Nucetu, dezvoltarea infrastructurii de ȋnvățământ, 

modernizarea și dezvoltarea serviiciilor de asistență socială și sănătate. 

 

Ȋn prezent, există următoarele proiecte de investiții: 

 

Nr. crt Denumirea proiectului 

1 Modernizare drumuri sătești ȋn comuna Lupșanu, județul Călărași 

2 Modernizarea străzilor ȋn comuna Lupșanu, județul Călărași 

 

 

Obiectivele specifice, corelate cu prioritățile de finanțare: 

 

 Creșterea atractivității comunei și dezvoltarea durabilă a comunei prin 

îmbunătățirea infrastructurii; 

 Protecția și îmbunătățirea mediului prin creșterea calității infrastructurii de mediu 

(ȋnființare perdele forestiere, ȋnființare sisteme de colectare selectivă a deșeurilor); 

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru îmbunătățirea calității 

vieții prin modernizarea infrastructurii de învățământ, cultură, sănătate și servicii 

sociale; 

 Stimularea dezvoltării economice în zonă pentru creșterea nivelului de trăi al 

populației. 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LUPŞANU 2021-2025 

 

Pagina 130 

 

DOMENII  MAJORE DE ACŢIUNE ȊN CADRUL STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE: 

 

 Modernizarea rețelei de drumuri locale; 

 Dezvoltarea rețelelor de utilități; 

 Investiții pentru protecția mediului; 

 Dezvoltarea infrastructurii de ȋnvățământ; 

 Dezvoltarea serviciilor publice și eficientizarea activității administrației publice 

locale din comună prin dezvoltarea tehnologiei informației și a comunicațiilor; 

 Creșterea calității și accesului la servicii publice; 

 Accentuarea rolului e-guvernării. 

 

E-guvernarea implică mai mult decât sisteme informatice, aceasta implică 

regândirea organizațiilor și proceselor astfel încât serviciile publice să fie livrate 

mai eficient. E-guvernarea permite cetățenilor și organizațiilor publice să-și atingă 

obiectivele mai ușor, mai rapid și la un cost mai mic. 

 

 

 

DOMENII PRIORITARE ALE DEZVOLTĂRII LOCALE ÎN COMUNA 

LUPȘANU ȊN PERIOADA 2021 – 2025 

 

 1. Dezvoltarea infrastructurii locale (căi rutiere, utilități)  

 

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru 

implementarea cu succes a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale comunei, contribuind la 

creşterea mobilităţii persoanelor și a mărfurilor, la integrarea zonei cu reţeaua trans-

europeană de transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul 

rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport locale şi judeţene. 

O infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua europeană de transport 

contribuie la creşterea competitivităţii economice, facilitează integrarea în economia 

europeană şi permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă. 

 

De asemenea, investiţiile în infrastructura de transport determină creșterea 

gradului de mobilitate a persoanelor și bunurilor, iar corelarea cu investiţiile în sănătate, 

educaţie şi servicii sociale va determina o creştere a adaptabilităţii populaţiei la nevoile 

pieţei forţei de muncă de la nivel local/judeţean. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LUPŞANU 2021-2025 

 

Pagina 131 

 

 Domeniul de intervenție 1.1: Reabilitarea infrastructurii locale de transport  

rutier 

 Modernizarea și extinderea infrastructurii de transport rutier 

 Asfaltare drumuri comunale 

 Pietruirea străzilor 

 

 Domeniul de intervenție 1.2: Reabilitarea infrastructurii locale de bază (utilități și 

investiții pentru creșterea calității vieții) 

 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice din spaţiul rural: reţea canalizare, 

reţea inteligentă de gaze naturale 

 Extindere rețea apă 

 Realizare puț forat 

 Modernizare sistem de potabilizare a apei 

 Dezvoltare centre civice rurale, infrastructură de recreere şi sport 

 

 Domeniul de intervenție 1.3: Modernizarea sistemului de iluminat public 

 Reabilitarea și modernizarea rețelei de iluminat public prin utilizarea de mijlioace 

de iluminat eficiente energetic  

 

 Domeniul de intervenție 1.4: Înfiinţarea sistemului de monitorizare video 

 Înfiinţarea sistemului de monitorizare video a domeniului public  

 

 Domeniul de intervenție 1.5: Înfiinţarea sistemului de colectare selectivă a 

deşeurilor 

 Promovarea colectării selective a deșeurilor 

 Crearea infrastructurii locale de colectare a deşeurilor și depozitare intermediară a 

acestora  

 

 

 2. Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 

 

Gestionarea raţională şi eficientă a resurselor naturale, în special a energiei, 

reprezintă o provocare critică de mediu, sănătate şi competitivitate. Acestea constituie, de 
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asemenea, un potenţial important pentru creşterea economică şi crearea de locuri de 

muncă. 

 

 Domeniul de intervenție 2.1: Amenajarea spațiilor verzi 

 Locuri de joacă și recreere 

 Amenajare spații verzi 

 Valorificarea cadrului natural 

 

 Domeniul de intervenție 2.2: Combaterea eroziunii solului, desecări şi amenajări 

albii cursuri de apă, regularizări şi alte lucrărihidrotehnice 

 Reducerea riscurilor de producere a dezastrelor naturale 

 Amenajarea de perdele forestiere 

 

 Domeniul de intervenție 2.3: Combaterea poluării aerului, solului şi apelor 

 Sisteme ecologice de iluminat și ȋncălzit 

 Acţiuni de conştientizare 

 Măsuri de management al apelor subterane și de suprafață 

 

 Domeniul de intervenție 2.4: Amenajarea izlazurilor comunale 

 Amenajarea izlazurilor 

 Ȋmprejmuirea izlazului 

 

 

 3. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaţionale și a culturii 

 

 Calitatea educaţiei şi a reformei educaţionale sunt afectate de infrastructură 

insuficientă, de motivaţia personalului şi de situaţia materială slabă a populaţiei. 

 Discrepanţele educaţionale între mediul rural şi mediul urban sunt încă evidente, 

şcoala în mediul rural confruntându-se în mod special cu probleme grave: starea precară a 

clădirilor, lipsa cadrelor didactice în multe din zonele rurale, distanţe mari până la şcoală, 

dificultăţi în a participa la formele secundare de învăţământ, plasate predominant la oraş. 
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 Domeniul de intervenție 3.1: Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a 

serviciilor educaţionale, prin construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi 

modernizarea acestora 

 Asigurarea accesului tinerilor la facilități educaționale adaptate specificului 

comunei 

 Facilitatrea transportului în mediul urban pentru elevii din ciclul liceal 

 Dotare cu echipamente și material didactice a sălii de sport și a laboratoarelor 

 

 Domeniul de intervenție 3.2: Reabilitarea, modernizarea căminelor culturale 

 Modernizarea structurilor de tip cămin cultural 

 Dotarea căminelor culturale 

 Organizarea anuală a Zilei comunei Lupșanu 

 Revitalizarea obiceiurilor tradiționale autohtone 

 Marcarea sărbătorilor din comună prin evenimente artistice 

 Promovarea portului și dansului popular local 

 

 Domeniul de intervenție 3.3: Introducerea tehnologiei IT 

 Dotarea căminelor culturale cu echipamente IT 

 

 Domeniul de intervenție 3.4: Reabilitare şi construcţie săli şi terenuri de sport 

 Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sportive 

 

 

 4. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale (sănătate, servicii 

sociale)  

 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale presupune crearea premiselor necesare pentru 

asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului 

european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor 

de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă. 

Serviciile de sănătate se confruntă cu probleme operaţionale şi ca urmare a 

echipamentelor şi utilităţilor depăşite tehnic şi moral. 
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 Domeniul de intervenție 4.1: Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale 

prin înfiinţarea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora 

 Proiecte sociale cu activități alternative care să vizeze îmbunătățirea situației 

actuale a grupurilor vulnerabile  

 Sprijinirea vârsticilor prin înființarea unui centru de zi și organizarea de activități 

recreative pentru aceștia 

 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 

 

 Domeniul de intervenție 4.2: Îmbunătăţirea sistemului medical la nivelul comunei 

 Renovarea, modernizarea și dotarea cabinetului medical din comună 

 Dotarea cabinetului medical veterinar și asigurarea unui spațiu corespunzător 

pentru sacrificarea animalelor 

 

 5. Dezvoltarea unei administratii publice moderne, capabilă să răspundă 

cerințelor cetățenilor comunei Lupșanu 

 

 Domeniul de intervenție 5.1: Modernizarea administrației publice locale 

 Adaptarea anuală a organigramei pentru a se conforma flexibil și eficient 

schimbărilor legislative 

 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/strategiilor de dezvoltare locală 

 Ȋmbunătățirea serviciilor oferite prin consultarea cetățenilor 

 Ȋmbunătățirea relației furnizor servicii publice - cetățeni 

 Consolidarea colaborării – la nivelul compartimentelor 

 Construire sediu nou primărie 

 

 Domeniul de intervenție 5.2: Informatizarea instituţiei şi pregătirea personalului 

pentru utilizarea programelor informatice la registrul agricol, taxe şi impozite etc. 
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 Formarea continuă, managerială și profesională, a funcționarilor publici 

 Motivarea și susținerea personalului ȋn cadrul procesului de schimbare și 

ȋncurajarea delegării de responsabilitate ȋn cadrul procesului decizional 

 Schimburi de experiență și vizite de studii 

 

 Domeniul de intervenție 5.3: Îmbunătăţirea activităţii compartimentului SVSU 

 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 

 

 Domeniul de intervenție 5.4: Definitivarea PUG şi PUZ, managementul 

teritoriului 

 Actualizare PUG 

 Cartografiere 

 

 Domeniul de intervenție 5.5: Ȋnființarea unui punct de informare a populației 

 Informarea cetățenilor în cea ce privește legislația pentru accesarea fondurilor 

europene 

 Înființarea unui punct de informare turistic 

 

 6. Creșterea competitivității economice a comunei 

 Domeniul de intervenție 6.1: Industrie 

 Desfășurarea de cursuri și instruiri pentru realizarea unor planuri de afaceri 

 Încurajarea populației spre dezvoltarea unor activități economice independente 

 Ȋnființarea unei fabrici de procesare a fructelor și legumelor din zonă 

 Ȋnființare de puncte de colectare a laptelui 

 Promovarea oportuităților de finanțare și a facilităților pentru investitori prin 

intermediul autorităților publice locale 
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 Domeniul de intervenție 6.2: Agricultură, zootehnie 

 Realizarea de investiții pentru dezvoltarea, 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 

 

 Domeniul de intervenție 6.3: Comerț 

 Dotarea și modernizarea magazinelor existente 

 Ȋnființare piețe comerciale pentru producătorii locali 

 

 Domeniul de intervenție 6.4: Servicii 

 Ȋnființare service auto 

 Ȋnființare atelier de reparații obiecte de uz casnic 

 Ȋnființare salon frizerie-coafură 

 Ȋnființare atelier de reparații ȋncălțăminte 

 
 Domeniul de intervenție 6.5: Turism 

 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 

turişti 

 Promovarea meșteșugurilor tradiționale 

 Promovarea corespunzătoare a comunei prin înființarea unui centru de informare 

turistică, website și materiale promoționale dedicate 
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4.2  Planul local de acțiune 

 

Pentru implementarea strategiei de dezvoltare a comunei Lupșanu  instrumentul 

utilizat este planul local de acţiune. 

Planul local de acţiune cuprinde lista proiectelor prioritare, inclusiv sursele de 

finanţare, identificate sau estimate, precum şi perioada de implementare a proiectelor. 

 

Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie 

acţiunile şi paşii necesari aplicării strategiei şi atingerii obiectivelor. Este necesar ca 

aceste acţiuni să fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă a ţintelor 

pe termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung.  

 

Conţine:  

 responsabilitatea asumării sarcinilor,  

 calendarul desfăşurării acţiunilor,  

 resursele alocate,  

 metodele de monitorizare şi evaluare.  

 

Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare 

şi conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen 

determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de 

realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 5-10 ani, fixat 

pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare (SDL).  

 

Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, 

care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă 

bine definită.  

 

PLA va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să țină cont de evoluţia 

macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi 

de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la 

intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect 

este mai mică, având în vedere că, pe masură ce se înaintează în timp, variabilele 

economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică. 
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Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Lupșanu, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării 

comunităţii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne, astfel ca 

durabilitatea să devină punctul forte al acesteia.  

 

Situaţia dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice a fost 

analizată în cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar 

obiectivele strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referinţe pentru 

dezvoltările ulterioare.  

 

Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Lupșanu reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării 

comunităţii locale pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne.  

 

Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi proiecte 

necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel 

încât procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii selecţionaţi ca relevanţi pentru 

Comuna Lupșanu.  

 

Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor 

care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite.  

 

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze 

distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate:  

a. Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)  

b. Planul de executare (implementarea activităţilor)  

c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor) 

Pentru a asigura o dezvoltare ȋnchegată a comunei Lupșanu  suportul necesar 

trebuie să fie asigurat de către: 

 Administrația Locală (primăria) şi Consiliului Local, care trebuie să-şi reia 

planificarea dezvoltării instituţionale pentru acordarea unui suport logistic 

complex necesar Planului Local de Acţiune; 

 Comunitatea Locală - cetăţeni şi organizaţii, actorii principali ai dezvoltării locale, 

prin atitudine şi participare activă; 

 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanțatoare, asigurând suport financiar şi 

logistic (informaţii şi tehnologii moderne). 
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Planul de acţiune cuprinde:  

 programul de management, care planifică o serie de activităţi de organizare şi 

iniţiere a implementării, apoi urmărind evoluţia implementării să ia măsurile 

cuvenite.  

 modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe structuri 

de implementare grupate pe funcţii ale structurii manageriale: previziune, 

organizare, coordonare, antrenare. 

 etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul administraţiei 

locale. Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea priorităţii de 

realizarea a obiectivelor şi măsurilor programate conform criteriului: presiune - 

stare - răspuns.  

 

Acest criteriu se aplică astfel:  

 se măsoară presiunea necesităţii îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la momentul 

iniţial; această presiune se cuantifică pe nivelurile: maximă, medie, mică  

 se evaluează situația iniţială, de fapt, stadiul în care se află acţiunea (studiu de 

fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.)  

 se presupune aplicarea măsurii  

 se măsoară starea ipotetică finală, care se cuantifică sub formă de raspuns. 

 

Planul Local de Acţiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de 

planificare şi implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să 

poată fi evaluată continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu- 

tehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) 

selectionaţi ca relevanţi pentru comuna Lupșanu. Utilitatea unui plan de acţiune este dată 

de amploarea şi complexitatea acţiunilor ce trebuie executate pentru atingerea 

obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei. 

 

Pentru a asigura o dezvoltare coerentă a comunei Lupșanu  suportul necesar 

trebuie să fie asigurat de către: 

 Administrația Locală (primăria) şi Consiliului Local, care trebuie să-şi reia 

planificarea dezvoltării instituţionale pentru acordarea unui suport logistic 

complex necesar Planului Local de Acţiune; 

 Comunitatea Locală - cetăţeni şi organizaţii, actorii principali ai dezvoltării locale, 

prin atitudine şi participare activă; 

 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanțatoare, asigurând suport financiar şi 

logistic (informaţii şi tehnologii moderne). 
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Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:  

 

1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc:  

 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea 

resurselor şi mijloacelor de realizare pe anii 2021 - 2025  

 întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare 

şi realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine  

 elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii 

de marketing, analize cost-beneficiu etc. care să fundamenteze modalităţile şi 

mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor  

 

2. Funcţia de organizare - cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi 

responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate 

astfel: persoane individuale, agenți economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de 

specialitate din consiliul local. 

3. Funcţia de coordonare - cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile, 

deciziile şi acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de 

dezvoltare în cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare).  

4. Funcţia de antrenare - cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a 

structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din 

strategia de dezvoltare locală.  

5. Funcţia de control şi evaluare - cuprinde activităţile prin care performanţele obţinute 

sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de avansare 

a programului pentru a se elimina rămânerile în urmă. Se vor determina cauzele care 

determină abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi 

pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală. 

 

În vederea realizării Planului Local de Acţiune, primăria comunei Lupșanu, ca 

autoritate publică locală, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate nivelele 

de decizie şi execuţie, aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare 

suficiente şi mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme 

de comunicare, dar şi analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor.  

Pentru a putea fi rezolvate problemele curente, cât şi cele ce pot apare în viitor 

Administraţia publică locală trebuie să adopte un management eficient.  
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Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care 

Administraţia publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii 

funcţionarului public faţă de accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei.  

 

În acest sens o principală preocupare a managerului primăriei este de armonizare a 

procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.  
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4.3  Consolidarea capacității instituționale a Primăriei 

 

Condiţiile care stau la baza unei dezvoltări social - economice rapide sunt 

susţinerea şi participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor primăriei 

comunei, precum şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor ȋn ceea ce priveşte 

rezolvarea propriilor probleme. 

 

Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi instituțiile statului, 

trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea 

autonomiei locale reale şi consolidarea cadrului instituțional. 

 

Activitatea publică locală va fi orientată spre:  

 Dezvoltarea durabilă a comunităţii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor 

tuturor locuitorilor pentru soluţionarea problemelor comune; 

 Dezvoltarea infrastructurii comunităţii; 

 Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de acumulare 

a veniturilor la buget;  

 Elaborarea, aprobarea şi controlul strict asupra executării bugetului. 

 

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin:  

 Organizarea licitaţiilor de cumpărare pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi 

servicii pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici;  

 Stoparea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de 

personal angajat în instituțiile bugetare, acolo unde este cazul;  

 Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea 

limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a alocaţiilor bugetare;  

 Reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor activităţi 

către sfera privată. 

 

Consolidarea finanţelor publice: 

 Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor social-

economice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat; 

 Întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi 

menţinerea echilibrului bugetar;  

 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de interes 

local; 

 Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă motrice a economiei de piaţă.  
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Stabilirea şi promovarea parteneriatului:  

 Sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale care ȋşi desfăşoară activitatea în 

folosul cetăţeanului;  

 Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în domeniile 

social, cultural şi de mediu.  

 

 

Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:  

 

Dezvoltarea managementul resurselor umane  

 Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor publici pe 

domeniile prioritare dezvoltării comunei.  

 

Dezvoltarea nivelului de pregătire profesională  

 Identificarea unui sistem de training adecvat;  

 Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire;  

 Corelarea necesităţilor cu potențialul uman existent.  

 

Utilizarea eficientă a resurselor umane  

 Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului şi a 

regulamentului de ordine internă;  

 Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite.  

 

Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale  

 Responsabilitatea funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale;  

 Conștientizarea importanței activităţii fiecărui angajat;  

 Transparenţa funcţionării sistemului instituțional pentru fiecare angajat;  

 Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea 

activităţilor depuse.  

 

Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean  

 Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului;  

 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii 

economici;  

 Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul 

decizional;  

 Comunicare operativă cu cetăţenii comunei;  

 Implementarea unui sistem de management al calităţii.  
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Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice  

 Administrarea corespunzatoare a banilor publici;  

 Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor;  

 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare 

nerambursabilă.  

 

Dezvoltarea managementul informaţiilor  

 Analizarea nevoilor în domeniul software;  

 Corelarea şi integrarea bazelor de date din primărie.  
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4.4  Proiecția financiară 

 

 

Un manager este interesat, în cele din urmă, de aspectele financiare ale proiectului 

în care se implică, oricât de interesantă şi de inovatoare este realizarea unui proiect.  

 

De aceea, trebuie acordată toată atenția documentelor referitoare la aspectele 

financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate şi 

proiectului tehnic (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor pentru următoarea 

perioadă de timp - de regulă următorii câţiva ani, indicatori de rentabilitate etc.).  

 

Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor 

comunităţii locale. 

 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot parcursul 

derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea realizării 

proiectului nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se facă 

distincția între diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune primăria comunei 

Lupșanu.  

 

O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi 

efectuate pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a 

proiectului.  

 

Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea de-a 

doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai 

ȋndepărtată în timp faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau proiectului 

tehnic. 

 

Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli şi să 

se determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze.  

 

În cazul în care acest moment este mai ȋndepărtat în realitate decât s-a presupus 

iniţial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului să nu mai fie cea scontată. Atunci când se 

previzionează cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să se determine şi mărimea 

resurselor necesare.  
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Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum 

prea redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va trebui să se 

poată justifica nivelul pentru care s-a optat.  

 

Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 

rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se evalueze cum 

vor arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute.  

De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar este 

greu de realizat datorită schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe 

următorii ani nu se poate exprima exact. 

Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de bugetul de stat şi 

necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget minim de 

funcţionare. 
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5. PROIECTE DE DEZVOLTARE 
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5.  PROIECTE DE DEZVOLTARE 

 

 

DIRECȚII DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

STRATEGICE 
MĂSURI 

ACTIVITATE 

(PROIECTE) 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

locale  

 

Creșterea 

accesibilității 

comunității la 

servicii de bază  

 

Modernizarea și 

extinderea 

infrastructurii 

rutiere  

Pietruirea a 28 km. de 

străzi  

Modernizarea și 

extinderea infrastructurii 

de transport rutier  

Modernizarea drumurilor 

comunale: asfaltare, 

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 

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 
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Introducerea  

rețelei de 

canalizare 

Înființarea rețelei de 

canalizare a comunei 

Lupșanu 

Construirea retea de 

canalizare și stație de 

epurare a apelor uzate 

Modernizarea 

rețea apă 

Modernizare sistem de 

potabilizare a apei 

Realizarea unui puț forat 

ȋn satul Radu Vodă 

Introducere rețea de apă 

potabilă în satul Valea 

Rusului 

Înființarea rețelei 

de distribuție gaze 

naturale 

Înființare rețea inteligentă 

de alimentare cu gaze 

naturale 

Modernizare 

sistem de iluminat 

public 

Modernizarea și 

efiecientizarea 

iluminatului public ȋn 

comuna Lupșanu 

Înființare sistem 

de monitorizare 

video 

Înființare sistem de 

monitorizare video a 

domeniului public al 

comunei Lupșanu 

Înfiinţarea 

sistemului de 

colectare 

selectivă a 

deşeurilor 

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 
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pentru colectarea 

selectivă a deşeurilor 

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. Protecția 

mediului și 

creșterea 

eficienței 

energetice 

Protejarea 

mediului 

 

Amenajarea 

spațiilor verzi 

Înființarea unor parcuri 

amenajate ca locuri de 

joacă și recreere, 

creșterea suprafețelor 

zonelor verzi 

Amenajarea spaţiilor 

verzi 

Valorificarea cadrului 

natural 

 Combaterea 

eroziunii solului, 

desecări şi 

amenajări de 

albii, cursuri de 

apă, regularizări 

şi alte lucrări 

hidrotehnice 

Reducerea riscurilor 

producere a dezastrelor 

naturale 

Ȋnființarea de perdele 

forestiere 

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 
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suprafață 

Amenajarea 

izlazurilor 

comunale 

Amenajarea islazurilor 

Împrejmuirea islazului 

Lucrări de întreținere 

islaz 

3. Modernizarea 

și dezvoltarea 

infrastructurii 

educaţionale și a 

culturii 

Îmbunătățirea 

accesului la 

educație  

 

Modernizarea 

infrastructurii 

școlare la nivelul 

comunității 

Dezvoltarea  

infrastructurii de 

ȋnvățământ 

Reabilitare clădire Şcoala 

sat  Nucetu 

Reabilitare clădire Şcoala 

sat  Lupșanu 

Achiziționarea unui 

autobuz pentru 

transportul elevilor din 

comuna Lupșanu la 

Liceul Teoretic 

Alexandru Odobescu  din 

orașul Lehliu Gară 

Dotare cu echipamente și 

material didactice a sălii 

de sport și a 

laboratoarelor 

Modernizarea și dotarea 

la standarde urbane a 

școlilor, grădinițelor și 

bibliotecilor din comună 

Îmbunătățirea 

accesului la 

cultură  

 

Reabilitarea, 

modernizarea 

căminelor 

culturale 

Modernizare căminul 

cultural Nucetu 

Dotarea căminelor 

culturale 

Revitalizarea obiceiurilor 

tradiționale autohtone 

Organizarea anuală a 

Zilei comunei Lupșanu 

Marcarea sărbătorilor din 

comună prin evenimente 

artistice 
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Promovarea portului și 

dansului popular local 

Introducerea 

tehnologiei IT 

Dotarea căminelor 

culturale cu echipamente 

IT 

Reabilitare şi 

construcţie săli şi 

terenuri de sport 

Dezvoltarea si 

modernizarea 

infrastructurii sportive 

4. Modernizarea 

și dezvoltarea 

infrastructurii 

sociale (sănătate,  

servicii sociale)  

Creșterea 

accesului la 

servicii sociale 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii şi a 

serviciilor sociale 

prin înfiinţarea, 

reabilitarea, 

amenajarea, 

extinderea şi 

modernizarea 

acestora 

Ȋnființarea unui centru de 

zi pentru vârstnici ȋn 

comuna Lupșanu 

Proiecte sociale cu 

activități alternative care 

să vizeze îmbunătățirea 

situației actuale a 

grupurilor vulnerabile 

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 

Implementarea unui 

sistem de asistență socială 

la domiciliu 

Creșterea 

accesului la 

servicii de 

sănătate  

Îmbunătăţirea 

sistemului 

medical la nivelul 

comunei  

Modernizarea 

dispensarului uman și 

ȋnființarea unui punct 

farmaceutic ȋn satul Radu 

Vodă 

Reabilitarea dispensarului 

uman din satul Plevna 

5. Dezvoltarea 

unei administratii 

Modernizarea 

administrației 

Modernizarea 

administrației 

Construire sediu nou 

primărie 
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publice moderne publice locale publice locale 

 

Adaptarea anuală a 

organigramei pentru a se 

conforma flexibil și 

eficient schimbărilor 

legislative 

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/strategiilor de 

dezvoltare locală 

Creșterea nivelului de 

consultare a cetățenilor 

și mediul de afaceri din 

comună 

Informatizarea 

instituţiei şi 

pregătirea 

personalului 

pentru utilizarea 

programelor 

informatice 

Formarea continuă, 

managerială și 

profesională, a 

funcționarilor publici 

Motivarea și susținerea 

personalului ȋn cadrul 

procesului de schimbare 

și ȋncurajarea delegării de 
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responsabilitate ȋn cadrul 

procesului decizional 

Schimburi de experiență 

și vizite de studii 

Îmbunătăţirea 

activităţii 

compartimentului 

SVSU 

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 

Definitivarea 

PUG  

Actualizare PUG 

Cartografiere 

Ȋnființarea unui 

punct de 

informare a 

populației 

Informarea cetățenilor în 

cea ce privește legislația 

pentru accesarea 

fondurilor europene 

Înființarea unui punct de 

informare turistic 

6. Creșterea 

competitivității 

economice a 

comunei 

Dezvolatarea 

economică 

Industrie Desfășurarea de cursuri și 

instruiri pentru realizarea 

unor planuri de afaceri 

Încurajarea populației 

spre dezvoltarea unor 

activități economice 

independente 

Ȋnființarea unei fabrici de 

procesare a fructelor și 

legumelor din zonă 

Ȋnființare de puncte de 

colectare a laptelui 
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Promovarea oportuităților 

de finanțare și a 

facilităților pentru 

investitori prin 

intermediul autorităților 

publice locale 

Agricultură, 

zootehnie 

Realizarea de investiții 

pentru dezvoltarea, 

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 

Comerț Dotarea și modernizarea 

magazinelor existente 

Ȋnființare piețe 

comerciale pentru 

producătorii locali 

Servicii Ȋnființare service auto 

Ȋnființare atelier de 

reparații obiecte de uz 

casnic 
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Ȋnființare salon frizerie-

coafură 

Ȋnființare atelier de 

reparații ȋncălțăminte 

Turism Susținerea și promovarea 

agroturismului 

Amenajarea de locații de 

camping, agrement și 

facilități pentru 

activitățile de pescuit 

sportiv 

Crearea/dezvoltarea/extin

derea infrastructurii - 

construire spaţiu de 

cazare pentru turişti 

Promovarea 

meșteșugurilor 

tradiționale 

Promovarea 

corespunzătoare a 

comunei prin înființarea 

unui centru de informare 

turistică, website și 

material promoționale 

dedicate 
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6. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 

SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE LA 

NIVELUL COMUNEI LUPŞANU PENTRU 

PERIOADA 2021-2025 
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6.1  PREMISE ŞI SCOP 

 

1. Considerații generale 

Ca urmare a modificărilor intervenite în nevoile sociale ale populaţiei comunei 

Lupșanu, în comportamentul general al locuitorilor şi în legislaţia naţională în domeniul 

asistenţei sociale, se impune elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale 

acordate la nivelul Comunei Lupșanu, județul Călărași, pentru perioada 2021-2025 şi a 

unui Plan de acţiune elaborat în conformitate cu aceasta. 

Obiectivul general al strategiei îl reprezintă diversificarea și dezvoltarea serviciilor 

de asistență socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din domeniul protecției 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor 

persoane, grupuri sau comunități în vederea asigurării de servicii sociale de calitate care 

să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relație cu situația economică, starea de 

sănătate, nivelul de educație și mediul social de viată al beneficiarilor.  

 Strategia se focalizează pe protejarea, apărarea și garantarea tuturor drepturilor 

omului și copilului așa cum sunt menționate în Declarația Universală a Drepturilor 

Omului și Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, în contextul ansamblului 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.  

 Prin implementarea ei se va asigura creșterea vieții copiilor și persoanelor aflate în 

situații de risc, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime naționale 

prevăzute prin reglementări legale, care pot fi verificate în mod periodic într-un sistem 

competent, coerent și unitar.  

 Strategia subliniază rolul primordial al familiei în creșterea, îngrijirea și educarea 

copilului, în asistența persoanei cu handicap, a persoanei vârstnice sau a oricărei alte 

persoane aflată în situație de risc de excludere socială și faptul că eforturile societății 

trebuie îndreptate în direcția ȋntăririi și susținerii familiei în asumarea responsabilităților. 

Totodată, se recunoaște faptul că responsabilizarea familiei în spiritul noului pachet 

legislativ în domeniul asistenței sociale nu se poate realiza fără o abordare sistematică a 

problemelor cu care se confruntă copiii și familiile acestora. 

Compartimentul de Asistență Socială și Medicală organizează și acordă serviciile 

sociale ce-i revin în sfera de atribuții și competențe, planifică dezvoltarea acestora, în 

funcție de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, 

de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu . 
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Strategia prezentă stabileşte cadrul general al direcţiilor de acţiune pentru 

crearea unui sistem real şi eficient de servicii sociale, ȋn interiorul căreia planurile de 

acţiune locale şi strategiile proprii ale furnizărilor de servicii sociale se vor dezvolta 

coordonat şi integrat. 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează pe 

informaţiile colectate de Direcţia generală în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 3 

alin. (2), literele d), h) și i) din H.G. 797/2017, în concordanţă cu obiectivele stabilite la 

nivel judeţean. 

 

2. Definiţii  

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând activitatea sau ansamblul de activităţi 

realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi a celor speciale, individuale, 

familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi 

combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii 

calităţii vieţii. 

 

3. Scop 

Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii 

sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi 

persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu 

dizabilități, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane 

defavorizate din comuna Lupșanu. 

Serviciile sociale reprezintă unul din pilonii importanţi ai sprijinului pentru 

incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și îşi vor demonstra eficacitatea atât timp cât 

relaţia dintre „nevoile grupurilor vulnerabile - oferirea de servicii sociale“ va fi 

echilibrată, generând un răspuns complex şi integrat în care misiunea serviciilor sociale 

se regăseşte sub umbrela incluziunii sociale. 

 

4. Legislaţie 

     Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale şi Planul de acţiune corespunzător sunt 

elaborate cu respectarea legislaţiei în vigoare: 

 Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 

personal; 

 Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 
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 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 

 

Compartimentul de Asistență Socială și Medicală Lupșanu funcţionează în 

conformitate cu: H.C.L Lupșanu  nr. 1/31.01.2008 cu privire la modificarea organigramei 

și statului de funcții pentru structurile organizatorice ale autorităților publice locale din 

comuna Lupșanu și Hotărârea Consiliului Local nr. 7/28.01.2019 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului de Asistență Socială și 

Medicală al comunei Lupșanu, Codul Administrativ, Legea asistenţei sociale  nr. 

292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Art. 1 din H.G. nr. 

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal. 

Compartimentul de Asistență Socială și Medicală se organizează ca structură specializată 

în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, fără 

personalitate juridică, înfiinţată în subordinea secretarului general al comunei Lupșanu.   
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6.2  PRINCIPII ŞI VALORI 

 

 Strategia se bazează pe respectarea următoarelor principii: 

 

 universalitate: fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile 

prevăzute de lege; prin acest drept este recunoscut principiul accesibilităţii egale la 

serviciile sociale pentru cetăţenii comunei. 

 obiectivitate şi imparţialitate: ȋn acordarea serviciilor sociale se asigură o 

atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de orice interes politic, economic, 

religios sau de altă natură. 

 eficienţă şi eficacitate: ȋn acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile 

pentru rezolvarea eventualelor situaţii de criză în care se găseşte solicitantul, 

avându-se în vedere următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi 

perioada de timp adecvate. 

 abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale: acordarea de servicii 

sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor 

solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat. 

 proximitate în furnizarea de servicii sociale: serviciile sociale acordate se 

adaptează la nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor Comunei Lupșanu. 

 cooperare şi parteneriat: serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând 

cu ceilalţi furnizori de servicii sociale; se va asigura transferul şi monitorizarea 

beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale primare sau 

specializate. 

 orientarea pe rezultate: compartimentul de asistență socială are ca obiectiv 

principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite, adresându-se 

celor mai vulnerabile categorii de persoane, acordarea lui făcându-se în funcţie de 

veniturile şi bunurile acestora. 

 ȋmbunătăţirea continuă a calităţii: compartimentul de asistență socială se 

centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe eficientizarea 

resurselor disponibile. 

 respectarea demnităţii umane: fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea 

liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi 

dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, 

politic sau economic. 

 subsidiaritatea: persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale 

beneficiază de intervenţia comunităţii locale, a structurilor ei administrative sau 

asociative şi, implicit, a statului. 
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 Strategia se bazează pe respectarea următoarelor valori:  

 

 egalitatea de şanse: toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la 

accesul la serviciile sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de 

discriminare. 

 libertatea de alegere: fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind 

serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale. 

 independenţa şi individualitatea fiecărei persoane: fiecare persoană are dreptul 

să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi 

individualitatea; aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de 

servicii sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită 

servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii umane 

normale. 

 transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale: fiecare persoană 

are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă 

socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii 

sociale; membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte 

integrantă în planificarea şi furnizarea serviciilor sociale. 

 confidenţialitatea: furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi 

rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau 

făcute publice fără acordul respectivelor persoane. 
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6.3  CONTEXTUL CONSOLIDĂRII IDENTITĂŢII 

 

În ultimii ani, factorii responsabili cu configurarea sistemului de protecție socială 

la nivel național au recunoscut tot mai mult necesitatea regândirii sistemului național de 

asistentă socială, cu mutarea accentului de pe acordarea măsurilor financiare pe 

dezvoltarea și diversificarea gamei de servicii sociale astfel încât să acopere cea mai mare 

parte a categoriilor de persoane defavorizate. 

 

Caracteristici teritoriale ale comunei Lupșanu 

 Comuna Lupșanu este așezată în zonă de șes a Câmpiei Bărăganului, în partea 

centrală a judeţului Călărași, pe valea râului Cucuveanu (în vest) și a râului Berza (în est).  

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. 

 

Demografie 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Lupșanu înregistra 

3.499 de persoane, ȋn anul 2020 fiind 2.953 persoane, din care 1.402 sunt persoane de sex 

masculin și 1.551 sunt persoane de sex feminin. 

 

Cultură 

Principalele instituții culturale de pe teritoriul comunei Lupșanu sunt: 

- Biblioteca comunală 

- Căminele culturale 

- Instituțiile de cult 

- Monumentele istorice 

 

  Infrastructura educațională 

Unitățile de învățământ din comună sunt: 

- Şcoala cu clasele I-IV Lupșanu 

- Şcoala Gimnazială Nr. 1 Radu Vodă 

- Şcoala Primară Nr. 1 Radu Vodă 

- Grădinița cu program normal nr. 1 Plevna 

- Grădinița cu program normal nr. 2 Radu Vodă 

- Grădinița cu program normal nr. 4 Nucetu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_%28Rom%C3%A2nia%29
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Coordonate economico-sociale 

Domeniul asistenţei şi protecţiei sociale este un domeniu cu implicaţii foarte 

puternice ȋn viaţa economico-socială, ȋn cadrul căruia se pot distinge mai multe 

problematici sau subdomenii, dintre care cele mai importante sunt protecţia copilului, 

protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi, protecţia persoanelor vârstnice, protecţia 

victimelor violenţei ȋn familie. 

Asistenţa socială este o parte a protecţiei sociale şi are drept obiectiv protejarea 

persoanelor care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 

posibilitatea să ȋşi asigure nevoile sociale, să ȋşi dezvolte propriile capacităţi şi 

competenţe pentru a se integra social. Accesul la beneficii şi servicii sociale reprezintă 

un mijloc de ȋntărire a coeziunii sociale şi de reducere a excluderii sociale. 

Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară ȋn mod determinant 

şi prin sistemul de protecţie socială existent ȋn societatea respectivă, prin măsura ȋn care 

mecanismele de redistribuire a veniturilor şi sistemul serviciilor sociale reuşesc să asigure 

un nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială pentru toţi 

cetăţenii. 

 

Rețeaua de unități medicale existente în comuna Lupșanu se compune din:  

- Un cabinet medical individual ȋn satul Radu Vodă 

- Un cabinet stomatologic ȋn satul Radu Vodă 

- Un punct veterinar ȋn satul Radu Vodă 

 Serviciile medicale sunt asigurate de un medic de familie şi un asistent medical. 

 

Prestații sociale 

Prestații sociale 
Nr. beneficiari 

2018 

Nr. beneficiari 

2019 

Nr. beneficiari 

2020 

Asistenți personali 9 9 9 

Indemnizații pentru persoane cu 

handicap 
51 52 52 

Ajutoare sociale 31 25 15 

Alocație pentru susținerea 

familiei 
82 54 41 

Ajutor încălzire 31 25 14 

Tichet social grădiniță 8 5 6 

Indemnizație pentru creșterea 9 11 16 
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copilului 

Stimulent de inserție 3 8 7 

Alocații de stat 20 36 23 

Ajutor de urgență 1 0 1 

Ajutor de ȋnmormântare 0 3 0 

 

 

Comuna Lupșanu deține potențialul necesar dezvoltării economice, sociale și 

culturale deoarece există resursă umană calificată pe diverse domenii, infrastructură 

tehnică și fizică, potențial industrial și agricol, neexploatat la maxima capacitate care 

poate stimula interesul investitorilor pentru valorificarea superioară a produselor 

industriale și agricole. 

De asemenea, există și preocuparea administrației locale pentru restructurarea și 

modernizarea agenților economici cu potențial de competitivitate, pentru crearea unor 

structuri de proprietate care să susțină adaptarea ofertei la cerințele pieței interne și 

externe, pentru sporirea productivității eficienței și calității produselor și serviciilor, 

pentru asigurarea unei structuri de producție compatibilă cu cele din țările Uniunii 

Europene. 

Ȋn localitatea Lupșanu sunt înregistrate mai multe unităţi economice, societăţi 

comerciale şi asociaţii familiale, având ca principale domenii de activitate: transport, 

construcții, comerţul cu amănuntul, agricultură. 
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6.4  OBIECTIVE, GRUPUL ŢINTĂ ŞI PROBLEMELE SOCIALE ALE 

CATEGORIILOR CUPRINSE ÎN GRUPUL ŢINTĂ 

 

Obiectiv general 

Obiectivul general al strategiei îl reprezintă diversificarea și dezvoltarea 

serviciilor de asistență socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din domeniul 

protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și 

altor persoane, grupuri sau comunități în vederea asigurării de servicii sociale de calitate 

care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relație cu situația economică, starea de 

sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al beneficiarilor.  

 

Grupul țintă 

Conform legii nr. 292/2011, Legea asistenței sociale „grupul vulnerabil 

desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere 

a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență 

de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și 

socială”. 

Ȋn art. 30 din legea 292/2011 se specifică, categoriile de beneficiari ai serviciilor 

sociale. 

Categoriile de beneficiari sunt copiii, persoanele cu dizabilități, persoanele 

vârstnice, victimele violenței în familie, persoanele fără adăpost, persoanele cu diferite 

adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc 

etc., victimele traficului de persoane, persoanele private de libertate, persoanele 

sancționate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în 

supravegherea serviciilor de probațiune, persoanele cu afecțiuni psihice, persoanele din 

comunități izolate, șomerii de lungă durată. 

Menţinerea serviciilor sociale la un nivel de calitate sunt un mijloc prin care 

cetăţenii sunt sprijiniţi să devină activi în viaţa economică şi socială a comunităţilor lor, 

să depăşească situaţii de dificultate (temporare sau de lungă durată) şi să contribuie activ 

la bunăstarea colectivă. 

 

Principalele grupuri vulnerabile din comuna Lupșanu sunt: 

 Copii şi familii aflate în dificultate; 

 Persoane vârstnice; 

 Persoane cu handicap; 

 Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

 Alte persoane în situaţii de risc social. 
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 Copiii şi familiile aflate în dificultate:  

a) familii monoparentale; 

b) familii tinere; 

c) copii separaţi de părinţi sau cu risc de separare; 

d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

e) victimele violenţei în familie. 

 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

c) familii cu climat social defavorabil; 

d) abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă; 

e) probleme de sănătate. 

 

Servicii şi prestaţii asigurate: informare şi consiliere, ajutor de urgenţă, ajutor 

pentru ȋncălzirea locuinței, alocaţie pentru susţinerea familiei, alocație de stat, stimulent 

educațional, acordarea de lapte praf gratuit, indemnizații lunare și plata asistenților 

personali. 

 

 Persoane vârstnice 

 Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 

a) sănătatea precară; 

b) venituri mici în raport cu necesităţile; 

c) capacitatea scăzută de autogospodărire; 

d) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

e) nevoi spirituale. 

 

Servicii şi prestaţii asigurate: servicii de informare şi consiliere; prestaţii sociale: 

ajutor social, ajutor de urgenţă, ajutor pentru încălzire, ajutoare materiale. 
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 Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

 Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 

a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă; 

b) lipsa locurilor de muncă protejate; 

c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 

d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 

e) situaţia materială precară; 

f) absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap; 

g) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

 

Servicii şi prestaţii asigurate: servicii de informare şi consiliere; identificare de 

soluţii pentru angajarea de asistenţi personali pentru a asigura îngrijirea la domiciliu a 

persoanelor cu handicap grav, indemnizaţie pentru persoane cu handicap grav, ajutor 

social, ajutor de urgenţă, ajutor pentru încălzire. 

 

 

Tipuri de servicii sociale 

Serviciile sociale sunt  servicii de interes general şi se organizează în 

forme/structuri diverse, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi de 

nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. Serviciile sociale au caracter pro-

activ şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-

economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia. 

Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul Comunei Lupșanu, care vor fi 

acordate beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în intervalul 2021-2025, sunt: 

 După scopul serviciului: servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor 

de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de 

inserţie/reinserţie socială etc.; 

 După categoriile de beneficiari: servicii sociale destinate copilului şi/sau 

familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, persoane cu diferite 

adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri 

de noroc etc., persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură 

educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea serviciilor 
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de probaţiune, persoanelor cu afecţiuni psihice, şomerilor de lungă durată, precum 

şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor; 

 După locul de acordare serviciile sociale se asigură: 

o la domiciliul beneficiarului; 

o în comunitate; 

o în Centrul de asistenţă medico-socială 

 După regimul juridic al furnizorului serviciile sociale pot fi organizate ca 

structuri publice sau private; 

 După regimul de acordare: în regim normal şi regim special: 

o servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale; 

o servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, 

care vizează măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă 

şi un set de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiar doar în 

condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente de 

droguri, alcool, victime ale violenţei în familie etc. Serviciile acordate în 

regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii; 

o categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege 

specială. 
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6.5  PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTAREA 

SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI LUPŞANU 

 

Obiectiv general: diversificarea și dezvoltarea serviciilor de asistență socială prin 

asigurarea aplicării politicilor sociale din domeniul protecției copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau 

comunități în vederea asigurării de servicii sociale de calitate care să aibă o abordare 

integrată a nevoilor, în relație cu situația economică, starea de sănătate, nivelul de 

educație și mediul social de viață al beneficiarilor. 

 

Obiective specifice: 

Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din 

domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă: 

 

Activităţi/acţiuni/măsuri Termen 
Responsabili / 

Surse de finanțare 

Colectarea informaţiilor necesare identificării 

sau actualizării nevoilor sociale la nivelul 

Comunei Lupșanu 

Permanent 

Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală / bugetul 

local 

Constituirea categoriilor de beneficiari de 

servicii sociale la nivelul localităţii, repartizaţi 

în funcţie de tipurile de servicii sociale 

reglementate de lege 

Permanent 

Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală / bugetul 

local 

Asigurarea şi urmărirea încadrării în 

standardele de cost şi de calitate pentru 

serviciile sociale acordate, cu respectarea 

prevederilor legale 

2021-2025 

Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală 

Asigurarea resurselor financiare, materiale şi 

umane necesare  
Permanent 

Primăria Comunei 

Lupșanu / bugetul 

local 
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Monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale 

furnizate la nivelul Comunei Lupșanu 
2021-2025 

Primar / Secretar 

general 

 

Obiectiv specific 2:  Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să 

cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi 

profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare 

sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de 

susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante 

pentru completarea bazei de date. 

 

 

Activităţi/acţiuni/măsuri Termen 
Responsabili / Surse 

de finanțare 

Măsuri de facilitare a accesului persoanelor 

aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor 

financiare, materiale şi medicale pentru 

situaţiile reglementate de lege: ajutoare sociale, 

ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, 

ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc. 

2021-2025 Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală / bugetul 

local 

Crearea unei evidenţe informatizate (fişiere, 

foldere, tabele centralizatoare etc.) care să 

cuprindă toate informaţiile referitoare la 

beneficiarii de servicii sociale 

Permanent Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală / bugetul 

local 

Centralizarea datelor, verificarea şi corelarea 

cu evidenţele numerice, financiare din 

compartimentele contabilitate, resurse umane 

etc. 

 Permanent 

 

Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală 

Actualizarea continuă a întregii baze de 

date. 

 

Permanent Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală 
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Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi 

performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei. 

 

Activităţi/acţiuni/măsuri Termen 
Responsabili / Surse 

de finanțare 

Acţiuni privind prevenirea abuzului, 

neglijării, exploatării şi a oricăror forme de 

violenţă asupra copilului sau de separare a 

copilului de părinţii naturali, prevenirea 

malnutriţiei şi îmbolnăvirilor, informarea 

părinţilor şi a copiilor cu privire la 

alimentaţia celor mici, inclusiv cu privire la 

avantajele alăptării, igienei şi salubrităţii 

mediului înconjurător, verificarea periodică a 

tratamentului copiilor care au fost plasaţi 

pentru a primi îngrijire, protecţie sau 

tratament, dezvoltarea, în unităţile şcolare, de 

programe de educaţie a copiilor pentru viaţă, 

inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în 

vederea prevenirii contactării bolilor cu 

transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor 

etc. 

Permanent Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală / bugetul 

local 

Acţiuni de încurajare a activităţii de 

voluntariat în rândul tinerilor în domenii de 

interes public, conform legii, de consultanţă 

gratuită în domeniul planificării familiale 

pentru tinerele familii, de asigurare a 

cadrului legal pentru accesul tinerilor la 

programele de educaţie pentru sănătate, 

pentru tratament gratuit al tinerilor suferinzi 

de boli cronice, pentru asistenţă medicală 

gratuită tinerilor care urmează o formă de 

învăţământ autorizată sau acreditată, conform 

legii, precum şi promovarea unor măsuri de 

reintegrare socială a tinerilor dependenţi de 

alcool, droguri sau alte substanţe nocive etc. 

Permanent Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală / bugetul 

local 
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Colaborarea cu instuțiile județene în vederea 

asigurarării furnizării de servicii pentru 

persoanele vârstnice și facilitarea accesului 

acestora în centre sociale, precum şi a 

persoanelor cu handicap.  

Acţiuni de asigurare şi dezvoltare a 

serviciilor comunitare pentru persoanele 

vârstnice prin îngrijire temporară sau 

permanentă la domiciliu. 

Permanent Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală / bugetul 

local, bugetul de stat 

Dezvoltarea serviciului la domiciliu destinat 

persoanelor adulte cu dizabilități prin asistenți 

personali. 

Permanent Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală / bugetul 

local, bugetul de stat, 

ONG 

 

 

Obiectiv specific 4: Identificarea şi evaluarea situațiilor copiilor aflați ȋn 

dificultate și modul de respectare a drepturilor acestora. 

 

Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili 

Investigarea şi analiza amănunţită a tuturor 

elementelor care sunt implicate ȋn cazul 

instrumentat: copilul şi mediul său de viaţă, 

familia şi sistemul acestuia de relaţii, 

factorii care au generat situaţia 

problematică, resursele posibile pentru 

rezolvarea cazului etc. 

2021-2025 Primar / 

Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală   

Ȋntocmirea planului de servicii ȋn vederea 

mobilizării şi implicării tuturor  

resurselor umane, financiare, materiale,  

comunitare identificate, ȋn vederea rezolvării 

cazului prin ȋndeplinirea obiectivelor planului. 

2021-2025 Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală 

Ȋnființarea de servicii pentru victimele violenței 

domestice 

2021-2025 Primăria Comunei 

Lupșanu / bugetul 
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local 

Ȋnființare centre de urgență pe timp de iarnă 2021-2025 Primăria Comunei 

Lupșanu / bugetul 

local 

 

   

 Obiectiv specific 5: Ȋmbunătățirea  metodelor de c o n s i l i e r e ,  i n f o r m a r e  

ș i  monitorizare a familiilor cu copii ȋn ȋntreținere, cu privire la exercitarea d re p t u r i lo r  

ș i  ȋ nd ep l i n i r ea  obligațiilor părintești, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor 

disponibile pe plan local. 

 

Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili 

Monitorizarea familiei copilului prin urmărirea 

şi evaluarea permanentă a situaţiei 

beneficiarului pentru a se asigura starea de 

echilibru urmărită ȋn rezolvarea cazului. 

2021-2025 Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală 

Prevenirea marginalizării familiei prin sprijin 

şi ȋndrumare ȋn vederea obținerii şi respectării 

drepturilor fundamentale ale copilului. 

2021-2025 Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală 

 

 

Obiectiv specific 6: Creșterea numărului de acțiuni de informare la nivelul 

comunității ȋn ceea ce privește posibilitățile legale de care pot dispune părinții care 

pleacă la muncă ȋn străinătate, ȋn vederea asigurării protecției fizice și juridice a 

copiilor care urmează să rămână ȋn țară. 

 

Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili 

Desfășurarea de activități de informare ȋn 

comunitate ȋn scopul identificării copiilor cu 

părinţi plecaţi ȋn străinătate. 

Permanent 

 

Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală  
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Obiectiv specific 7: Facilitatea și ȋncurajarea dezvoltării relațiilor interumane cu 

restul beneficiarilor  persoane vârstnice. 

 

Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili 

Implicarea comunității ȋn problematica și 

ȋmbunătățirea vieții persoanelor vârstnice. 

Permanent 

 

Primăria Comunei 

Lupșanu / 

Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală 

 

 

Obiectiv specific 8: Menținerea persoanelor aflate ȋn dificultate ȋn comunitățile 

de domiciliu prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate, facilitarea accesului la servicii 

adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități, facilitarea accesului persoanelor cu handicap 

la mediul fizic, educațional, informațional. 

 

Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili 

Organizarea de cursuri de instruire / formare 

profesională cu asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav 

2021-2025 Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală 

Monitorizarea activității asistenților personali 

ai persoanelor cu handicap grav 

2021-2025 Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală 

Monitorizarea copiilor ȋncadrați ȋn grad de 

handicap, a modului de implementare a 

planului de abilitare/reabilitare 

2021-2025 Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală 

Consiliere și sprijin acordate persoanelor / 

familiilor ȋn vederea obținerii beneficiilor și 

serviciilor sociale de către copiii și adulții cu 

handicap 

2021-2025 Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală 
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Accesibilizarea paginii de internet a primăriei 

pentru persoane cu handicap vizual și mintal 

și utilizarea pictogramelor ȋn toate serviciile 

2021-2025 Primăria Comunei 

Lupșanu 

 

 

Obiectiv specific 9: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu 

alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale 

și resurselor disponibile la nivelul orașului iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii 

de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale. 

 

Activităţi/acţiuni/măsuri Termen Responsabili 

Elaborarea procedurilor de selecţie a 

proiectelor de parteneriat 

2021-2025 Primar / Secretar 

general 

Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală 

Iniţierea şi ulterior implementarea unor 

proiecte cu finanţare externă în domeniul 

asistenţei şi serviciilor sociale locale, care 

urmează a fi accesate din fondurile europene 

repartizate în exerciţiul bugetar 2021-2027, 

care pot include diverse parteneriate cu alte 

structuri publice sau private (ONG-uri, 

fundaţii, asociaţii) 

2021-2025 Primăria comunei 

Lupșanu 

 

 

Obiectiv specific 10: Dezvoltarea unor atitudini pro-active şi participative în 

rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale 

 

Activităţi/acţiuni/măsuri Termen 
Responsabili / Surse 

de finanțare 

Informare şi consiliere a locuitorilor 

comunei Lupșanu, în orice domeniu de 

interes al serviciilor şi măsurilor sociale 

Permanent Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 
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Medicală 

Activități privind combaterea riscului de 

excluziune socială și a marginalizării sociale 

Permanent Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală / bugetul local, 

AJPIS, 

DGASPC 

Realizarea de programe de educație parentală 

și activități de informare individuală și 

consiliere a părinților care intenționează să 

plece în străinătate, precum și a persoanei 

desemnate ca reprezentant legal al copilului 

Permanent Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală / bugetul local 

Realizarea unor planuri de servicii în vederea 

instituirii unei măsuri de protecție specială 

pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la 

muncă în străinătate 

Permanent Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală / bugetul local, 

AJPIS, 

DGASPC 

Măsuri de implicare a 

asistentului/asistenţilor medicali comunitari 

şi/sau a medicilor de familie din localitate în 

programele de prevenire a stării de sănătate 

a populaţiei comunei Lupșanu, indiferent de 

vârstă 

Permanent Compartimentul de 

Asistenţă Socială și 

Medicală / bugetul local 

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 5 din Anexa 3 la H.G. 797/2017 şi în 

concordanţă cu Planul de acţiune de implementare a Strategiei pentru perioada 2021-

2025, anual se va elabora un Plan anual de acţiune privind serviciile sociale administrate 

şi finanţate din bugetul local. Acest Plan anual de acţiune va cuprinde date detaliate 

privind: numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 

sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri 

publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare. 
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6.6  IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI 

 

I. Implementarea strategiei 

Implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate la nivelul 

comunei Lupșanu pentru perioada 2021- 2025 se va realiza ȋn baza Planului de măsuri 

pentru implementarea strategiei şi a Planurilor anuale de acţiune ȋnaintate Consiliului 

Local la ȋnceputul fiecărui an. 

Planurile anuale de acţiune vor curpinde măsurile propuse a fi implementate ȋn anul 

respectiv, termenele de realizare, sursele de finanţare şi se vor realiza prin prioritizarea 

obiectivelor stabilite ȋn Planul local de acțiune din prezenta Strategie. 

 

II. Monitorizarea și evaluarea strategiei 

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, respectiv a planurilor anuale 

de acţiune constă, ȋn principal, ȋn verificarea atingerii obiectivelor propuse. Ȋn acest sens 

se vor elabora instrumente de monitorizare şi evaluare a planurilor anuale de acţiune, 

precum şi a atingerii obiectivelor generale prevăzute ȋn Strategie.  

În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările 

legislative sau cu modificările intervenite în contextul social, economic, cultural, 

Strategia poate fi revizuită sau completată ori de câte ori este necesar. 

 

III. Finanțarea obiectivelor strategiei 

Pentru atingerea obiectivelor stabilite ȋn strategie, se au ȋn vedere mai multe surse de 

finanţare:  

- bugetul de stat 

- bugetul local 

- donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din 

ţară şi din străinătate. 
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7. SURSE DE FINANŢARE 
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7. SURSE DE FINANŢARE 

 

 Prin implementarea unor proiecte concrete, a căror susținere financiară poate fi 

asigurată din resurse proprii (bugetul local), din resurse externe (fonduri nerambursabile 

guvernamentale, fonduri nerambursabile europene, fonduri rambursabile – de tipul 

creditelor), poate fi posibilă dezvoltarea socio-economică a comunei Lupșanu. De 

asemenea, există posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, variantă 

susținută de statele europene dezvoltate. Luând în considerare contextul socio-economic 

prezent, cea mai bună variantă ar fi o combinație între variantele prezentate anterior.  

Așadar, pentru Comuna Lupșanu, fondurile europene vor constitui un instrument 

important care va putea fi utilizat pentru dezvoltarea locală și consolidarea 

competitivității.  

 Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu 

există resurse financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care există 

în mod tradițional o nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilitățile (de 

exemplu, infrastructură, activități cu caracter social etc).  

 Astfel pot fi acordate finanțări pentru infrastructură, educație, cultură, protecția 

mediului, cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională, drepturi 

civile și cetățenești, digitalizare, dezvoltare economică și socială etc.  

Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii identificăm 

următoarele tipuri de finanțări: 

 
 a) Fonduri Structurale și de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei 

obiective ale Politicii de Coeziune UE;  

 b) Fonduri de la bugetele naționale  

 c) Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finanțatori 

(inclusiv de la Uniunea Europeană) 
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Fonduri structurale și de coeziune 

 

 
 

 POLITICA DE COEZIUNE  

 Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5 

obiective principale stabilite pentru perioada 2021 – 2027, astfel:  

 1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii  

 2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  

 3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale  

 4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale 

și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate  

 5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.  

Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul 

crescut asupra digitalizării și al economiei circulare. 

 Plecând de la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind următorul cadru 

financiar multianual pentru perioada 2021-2027, anexa D a Raportului de țară din 2019 

privind România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea 
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dezechilibrelor economice, prezintă punctele de vedere preliminare ale serviciilor 

Comisiei cu privire la domeniile de investiții prioritare și la condițiile-cadru pentru 

aplicarea eficace a politicii de coeziune în perioada 2021-2027. Aceste domenii de 

investiții prioritare au fost stabilite în contextul mai amplu al blocajelor în materie de 

investiții, al nevoilor de investiții și al disparităților regionale analizate în raport. Această 

anexă constituie baza unui dialog între România și serviciile Comisiei în vederea 

programării fondurilor politicii de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul de coeziune și Fondul social european Plus)  

 Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face 

descentralizat, prin 8 programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor de 

dezvoltare regională.  

 Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.  

 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu va mai avea 

autoritatea de management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 8 

autorități de management la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele 

Agenții de Dezvoltare Regională (ADR), care în prezent au doar rol de organism 

intermediar, cu numai câteva atribuții delegate de Ministerul Lucrărilor Publice, ar urma 

să devină autorități de management ele însele.  

Aceste 8 noi autorități de management ale viitoarelor Programe Operaționale 

Regionale mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanțare 

pe care le vor deschide și vor decide prioritățile de investiții care vor fi bugetate. 

 

 POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ:  

 În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de Dezvoltare 

Rurală ar urma să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare a apariției 

unui nou concept al Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Planul Strategic 

Național.  

 Planul Strategic Național pentru perioada 2021 – 2027 cuprinde nouă obiective 

clare cu accent pe măsuri care să combată schimbările climatice, să protejeze mediul și 

biodiversitate, să creeze zone rurale mai dimamice.  

 Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agicole Comune pentru perioada 2021 – 

2027 vizează:  

 1. Reechilibrarea lanțului alimentar  

 2. Combaterea schimbărilor climatice  

 3. Managementul durabil al resurselor  

 4. Conservarea peisajelor și a biodiversității  

 5. Sprijinirea reînoirii generaționale  
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 6. Dezvoltarea zonelor rurale  

 7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor  

 8. Venituri echitabile pentru fermieri  

 9. Creșterea competitivității  

  

 Bugetul politicii agricole comune:  

 Pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, pentru România este propusă suma de 

20,5 miliarde Euro din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, respectiv 65% 

din buget, 363 mil. Euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) reprezentând 

2% din buget, iar 6,7 miliarde de Euro vor fi alocate pentru dezvoltarea rurală 

(FEADR), adică 33% din bugetul alocat. În cele 33 de procente alocate Fondului 

European de Dezvoltare Rurală – FEADR sunt cuprinse atât investiții ale mediului 

privat cât și investițiile Unităților administrativ teritoriale locale, respectiv investiții 

publice.  

 De menționat este și faptul că din bugetul alocat FEADR, doar 5% va fi destinat 

măsurilor LEADER!  

Atenția sporită către obiectivul 2 ”Combaterea schimbărilor de mediu și climă” 

este confirmată încă odată de alocarea financiară propusă, respectiv, din bugetul aprobat 

pentru FEADR , 35% este adresat intervenții lor adresate obiectivelor specifice de mediu 

și climă. 

 Propunerea financiară a Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru România, 

pentru perioada 2021 - 2027 este de 30,60 miliarde euro, în creștere cu 8% față de 

perioada 2014 - 2020, conform propunerii Comisiei Europene, distribuită la nivel de fond 

astfel:  

 57% către Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR)  

 27% către Fondul Social European  

 15% către Fondul de Coeziune  

 1% către Cooperarea teritorială europeană (ETC )  

  

 În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune pentru 

perioada 2021 – 2027, noua tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând 

a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare 

dintre cele 8 regiuni ale țării:  

1.  Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 

 2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

 3. Programul Operațional Transport (POT)  

 4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente 

Financiare(POCIDIF)  
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 5. Programul Operațional Sănătate (POS)  

 6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

 7. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

 8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

 9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică  (POAT)  

 În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile 

pentru Dezvoltare Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt 

Programe Operațional Regionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor va fi Autoritate de Management pentru Programul Operațional Transport, 

iar Ministerul Fondurilor Europene va fi Autoritate de Management pentru celelalte șapte 

Programe Operaționale menționate mai sus.  

 Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021 – 2027 

vor fi finanțate următoarele axe prioritare:  

 

1. Programul Operațional Tranziție Justă  (POTJ)  

 Axa Prioritară 1. O tranziție justă prin dezvoltarea antreprenoriatului, IMM-urilor, 

cercetării și inovării și digitalizării 

 Axa Prioritară 2. O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri 

pentru energie curată cu emisii reduse 

 Axa Prioritară 3. O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea 

economiei circulare 

 Axa Prioritară 4. O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței 

de muncă calificată 

 Axa Prioritară 5. Asistență Tehnică 

 

2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

 Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, 

sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare  

 Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 

economie circulara  

 Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea 

calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate  

 Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor  

 

3. Programul Operațional Transport (POT)  

 Axa Prioritară 1. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport rutier  
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 Axa Prioritară 2. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere 

pentru accesibilitate teritorială  

 Axa prioritară 3. îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport pe calea ferată  

 Axa prioritară 4. îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată  

 Axa prioritară 5. îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a 

transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov  

 Axa prioritară 6. îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și 

rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de 

transport pe calea ferată  

 Axa prioritară 7: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  

 Axa prioritară 8: creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor  

 Axa prioritară 9: creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de 

transport  

 Axa prioritară 10: asistență tehnică  

 

4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente 

Financiare (POCIDIF)  

 Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare  

 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 

 Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 

 Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband 

 Axa prioritară 5. Instrumente financiare 

 Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative 

 

5. Programul Operațional Sănătate (POS)  

 Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale  

 Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii 

oferite în regim ambulatoriu  

 Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al 

morbidităţii  

 Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 

infrastructură și servicii  

o Investiții prioritare în infrastructură  
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o Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor 

transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel 

central şi local din domeniul sănătății publice  

o Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de 

testare a sângelui și/sau procesare a plasmei  

 Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  

 Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical  

 Axa prioritară 7 . Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și 

utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament  

 

 

6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)  

 Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  

 Axa Prioritară 2. Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și 

preșcolară 

 Axa prioritară 3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

 Axa prioritară 4. Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională 

pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței 

muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic  

 Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic  

 Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți  

 Axa prioritară 7. Antreprenoriat și economie socială  

 Axa prioritară 8. Modernizarea instituțiilor pieței muncii 

 Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună 

Educație/Ocupare)  

 Axa prioritară 10. Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea 

managementului Programului 

 

7. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

 Axa Prioritară 1. Protejarea dreptului la demnitate socială 

 Axa Prioritară 2. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la 

servicii sociale 

 Axa prioritară 3. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii 
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 Axa prioritară 4. Servicii de suport pentru persoane vârstnice 

 Axa prioritară 5. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (I) 

 Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (II) 

 Axa prioritară 7. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile 

 Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)  

 Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice  

 Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart  

 Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

 Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate  

 Axa prioritară 5. O regiune accesibilă  

 Axa prioritară 6. O regiune educată  

 Axa prioritară 7. O regiune atractivă  

 Axa prioritară 8. Asistență tehnică  

 

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT)  

 Axa Prioritară 1. Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al 

fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE şi gestionarea PO  

 Axa Prioritară 2. Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE 

 Axa Prioritară 3. Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a 

fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE 

 

 Planul Național de Redresare și Reziliență  (PNRR)  

 Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – 

#NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen 

lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027.  

 Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face față 

provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice. 

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al 

#NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro. 

 Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru 

investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea 

rezilienței economice și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, 

economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și 

oportunitățile tranzițiilor verzi și digitale.  
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 Din alocarea totală de 672,5 miliarde de euro pentru Mecanismul de Redresare și 

Reziliență (MRR) la nivelul UE, România poate beneficia de aproximativ 30,5 miliarde 

de euro, compuse din 13,8 miliarde de euro sub formă de granturi și 16,7 miliarde de euro 

sub formă de împrumuturi. 

 Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE 

trebuie să elaboreze propriul Plan de Redresare și Reziliență (PNRR) prin care își 

stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice 

și creșterii capacității de reziliență.  

 PNRR are la bază 6 piloni principali: 

 Tranziția spre o economie verde 

 Transformarea digitală 

 Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă 

 Coeziunea socială și teritorială 

 Sănătate și reziliență economica, socială și instituțională 

 Politici pentru generația următoare copii și tineri 

 

 

Surse de finanțare din bugetele naționale 

 
 PROGRAMELE FINANȚATE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE 

INVESTIȚII S.A.  
 

 Compania Națională de Investiții S.A. funcționează ȋn baza Ordonanței nr. 

25/2001 privind ȋnființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A cu modificările și 

completările ulterioare.  

 Finanțator: Guvernul României  

 Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau 

social  

 Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și 

extinderea unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar  

 Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile 

administrației publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și 

persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități 

ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul 

Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”  

 Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea 

unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar:  

 1. Subprogramul ”Săli de sport”  

 2. Subprogramul ”Bazine de înot”  
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 3. Subprogramul ”Complexuri sportive”  

 4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”  

 5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”  

 6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”  

 7. Subprogramul ”Unități sanitare”  

 8. Subprogramul ”Săli de cinema”  

 9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”  

 10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone 

defavorizate”  

 11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”  

 12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu 

apă”  

 13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul 

construcțiilor” 

  
 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ - PNDL  
 

Reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază 

principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim 

de servicii publice. Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru 

implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională 

prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

 Finanțator: Guvernul României  

 Programe de finanțare și solicitanți eligibili:  

 Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de 

interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea 

apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse 

turistice - Hotărârea Guvernului nr. 577/1997;  

 Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural - 

Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;  

 Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor - Ordonanţa 

Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. 

c);  

 Programul Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi 

drumuri de interes local - Hotărârea Guvernului nr. 530/2010.  

Obiectivul programului: obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor 

obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea 
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autorităților publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în 

integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibă acces 

egal la resurse, să beneficieze de creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea 

comunităților funcție de potențialul acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe 

principii de competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat realizării unor 

obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu 

îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care este 

imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de 

România în cadrul Uniunii Europene. 

Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul 

programului trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, 

respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice: 

 sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

 sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 

 unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi 

gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli 

postliceale, unităţi de învăţământ special de stat; 

 unităţi sanitare; 

 drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau 

drumuri publice din interiorul localităţilor; 

 poduri, podeţe sau punţi pietonale; 

 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 

multifuncţionale, teatre; 

 platforme de gunoi; 

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 

 modernizarea bazelor sportive; 

 sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi 

a instituţiilor publice din subordinea acestora; 

 infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de 

punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii 

aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în 

administrarea acestora.  

 

Finanţare  

 Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor 

aprobate anual în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal 

constituite.  
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 În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei 

interne de specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MLPDA 

întocmeşte şi aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, lista finală cu obiectivele de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe 

site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

 Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinaţia 

finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare.  

 Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate 

cu destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, 

în termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume.  

MLPDA virează sumele alocate şi aprobate prin ordin de plată direct în conturile 

beneficiarilor. 

 

 

 PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE 

MEDIU  

 Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură 

suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, 

constituită conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea 

producătorului”.  

 Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al 

administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului 

Mediului.  

 Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public. 

 Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat 

public. 

 Beneficiari eligibili: Unităţile administrativteritoriale, organizate la nivel de 

comună, oraș sau municipiu. 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu 

 Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea 

corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat 

LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit 

reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiţii. 

 

Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de coeziune, în care 

autoritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri 
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Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice Locale nu se 

limitează doar la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune, 

existând și alte surse de finanțare precum: 

 

 GRANTURILE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) ȘI 

NORVEGIENE  

 Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă 

contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea 

disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea 

relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele 

baltice.  

 Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare  

 Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021  

 Domenii finanțate:  

- dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații 

de risc, drepturile omului  

- energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică  

- dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM  

- sănătate publică  

- cercetare  

- patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală  

- justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen  

- afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității  

- educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri  

- dialog social și muncă decentă  

- cetățenie activă – societate civilă  

- mediu și schimbări climatice  

 

 EUROPA CREATIVĂ - Subprogramul Cultură  

 Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și 

audiovizualului.  

 Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând 

organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în 

domeniu.  

 Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit 

și se evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă 

informații și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această 

finanțare.  
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 Domenii finanțate: cultură și audiovizual  

Mai multe informații: https://www.europa-creativa.eu/ 

 

 

 PROGRAMUL LIFE - instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru 

mediul înconjurător și acțiuni în domeniul climei  

 Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

 Finanțator: Ministerul Mediului  

 Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru 

perioada 2021-2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, 

eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă la 

schimbările climatice – inclusiv prin tranziția către o energie curată –, de a proteja mediul 

și de a mări nivelul de calitate al acestuia și de a opri și a inversa declinul biodiversității. 

 Prin programul LIFE au fost cofinanțate, până în prezent, peste 4500 de proiecte.  

Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/ 

 

 PROGRAMUL ROSENC de Eficiență Energetică în Iluminat (PREEI)  

 Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

 Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC  

 Obiective: reducerea consumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere 

cu iluminatul public stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea și 

eficientizarea sistemelor de iluminat public stradal.  

 Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea 

consumului de energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public 

stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de 

iluminat.  

 Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul 

public stradal, cu 50-70%.  

 Mai multe informații: www.rosenc.ro  

 
 

 ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL  

  Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care 

operează la nivel național de peste 10 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul 

finanțator public al ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de 

evaluare și selecție.  

 Beneficiari eligibili: asociațiile, fundațiile, instituțiile publice de cultură, 

persoanele fizice autorizate, societățile comerciale care derulează activități culturale.  

 Finanțator: Ministerul Culturii  

https://www.europa-creativa.eu/
http://lifeprogram.ro/
http://www.rosenc.ro/
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 Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, 

gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale 

internaționale ale României.  

 Domenii finanțate: acțiuni culturale și editoriale  

 Mai multe informații: www.afcn.ro  

 

 

Creditarea  

Reprezintă o modalitate de obținere a finanțării pentru proiectele de investiții, care 

implică un anumit grad de risc în ceea ce privește posibilitatea de rambursare a datoriilor, 

luând în considerare valoarea ridicată a costurilor aferente creditelor, dar și situația de 

incertitudine generată de criza financiară. 

 

Parteneriat de tip public-privat  

O altă opţiune viabilă care a luat naştere în condiţiile restricţiilor bugetare, fiind 

gândite să exprime o modalitate de cooperare între entitatea publică şi sectorul privat 

pentru furnizarea unor servicii de calitate, servind ca un instrument adecvat realizării de 

investiţii publice.  

Ca un prim beneficiu al parteneriatelor de tip public-privat se evidențiază faptul că 

acestea permit dezvoltarea de proiecte de interes public cu finanțare privată. În condițiile 

în care constrângerile bugetare sunt tot mai mari, controlul cheltuielilor publice este tot 

mai strict, aceste tipuri de parteneriate devin cea mai atractivă variantă de abordare a 

proiectelor publice.  

 

Capacitatea financiară a unității administrativ teritoriale  

Relevant pentru evaluarea capacității financiare generale a unității administrativ 

teritoriale este capacitatea acesteia de a genera venituri. Acest indicator constribuie la 

conturarea unei imagini clare asupra capacității financiare a unității administrative 

teritoriale.  

Pentru finanțarea investiţiilor propuse în planul de acţiune este oportună atragerea 

de fonduri externe, întrucât suma destinată acestora este redusă în raport cu necesităţile 

de investire. De asemenea, fondurile provenite din bugetul local sunt extrem de limitate, 

disponibilitatea acestora fiind relativă, motiv pentru care nu este recomandată susţinerea 

proiectelor din bugetul local. 

 

 

 

http://www.afcn.ro/


STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LUPŞANU 2021-2025 

 

Pagina 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE 
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8. MONITORIZARE  ŞI  IMPLEMENTARE 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a 

proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a 

informaţiilor asupra defăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora, 

relative la dezvoltarea comunităţii. 

 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 

 evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat  

 constatarea durabilităţii proiectelor implementate  

 

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor 

locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul 

implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând 

responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al 

proiectelor planificate. În plan instituţional principalii actori locali ai implementării 

strategiei vor fi: 

 

 administraţia locală (Consiliul Local,  Primăria)  

 agenţii economici  

 societatea civilă  

 locuitorii comunei  

 structuri externe (instituţii judeţene)  

 

Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape: 

 

A. Adoptarea 

 

În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma 

dezbaterilor se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului 

Local în vederea aprobării. 

 

B. Implementarea 

 

În cadrul acestei etape se vor realize acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele 

concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor 

necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii 

implicaţi în realizarea proiectului, sursele de finanţare. 
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C. Monitorizare 

 

Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, 

patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia 

în sine), ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, 

informaţia necesară, colectarea informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, 

ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care a cules informaţia. Monitorizarea 

implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliţi iniţial.  

 

Responsabilităţile de bază sunt: 

 planificarea implementării acţiunilor;  

 elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare;  

 coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor;  

 coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării 

problemelor identificate;  

 monitorizarea implementării;  

 elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local;  

 acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile;  

 elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare;  

 analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale;  

 elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie;  

 elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare.  

 

D. Evaluarea implementării strategiei 

 

Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi 

indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua 

evaluări intermediare, pe faze de implementare. 

 

E. Analiza impactului 

 

Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul 

cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se 

vor efectua studii de impact de specialitate ȋnaintea începerii unui proiect sau la o anume 

perioadă de timp după finalizarea proiectului. 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi 

periodic un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor. 
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9. CONCLUZII 
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9. CONCLUZII 

 

Dezvoltarea comunei Lupșanu nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice 

locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi 

constant în realizarea obiectivelor strategice. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Lupșanu pentru perioada 2021 - 

2025 va folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor 

stabilite vizând creşterea calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil 

pentru existenţa viitoare a comunei. 

 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare 

nerambursabile care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine în 

totalitate realizarea acestora. 

 

Obiectivul principal este îmbunătățirea calității vieții, fapt prevăzut de 

administraţia locală şi susţinut  de comunitatea locală.  

 

Modernizarea străzilor, ȋnființarea rețelei de canalizare, ȋnființare rețea inteligentă 

de alimentare cu gaze naturale, modernizarea căminului cultural din satul Nucetu, 

dezvoltarea infrastructurii de ȋnvățământ, modernizarea și dezvoltarea serviiciilor de 

asistență socială și sănătate, sunt câteva din prioritățile pe care administrația locală și le 

propune pentru perioada de programare financiară 2021 – 2025. 

 

În viitor se va urmări dezvoltarea potențialului economic prin atragerea forței de 

muncă, sprijinirea inițiativelor particulare și a investițiilor din fonduri bugetare, atragerea 

fondurilor europene în scopul realizării de proiecte sustenabile care să răspundă nevoilor 

comunității. 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI LUPŞANU 2021-2025 

 

Pagina 200 

 

 

Bibliografie 

 

 

„Politica de coeziune 2021-2027”, www.ec.europa.eu 

„O Europă durabilă până în 2030” 
 „Strategia Europa 2020” 

„Agenda 2030 a ONU” 

„Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României orizonturi 2013-2020-2030” 

„Recensământul Populaţiei si al Locuinţelor”, Institutul Naţional de Statistică, 

www.insse.ro 

  „Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021 – 2027”, 

https://www.adrmuntenia.ro/ 

„Strategia de dezvoltare a județului Călărași 2021-2027”, https://www.calarasi.ro 

” Strategia de dezvoltare locală a comunei Lupșanu 2014 – 2020” 

Şcoala Gimnazială Lupșanu 

Compartimentele Primăriei Comunei Lupșanu 

 

 

 

http://www.insse.ro/
https://www.adrmuntenia.ro/

