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1. INTRODUCERE I METODOLOGIEȘ
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 Strategia de Dezvoltare Locală Peciu Nou 2021-2027 reprezintă un plan de

investi ii pentru dezvoltare sustenabilă realizat pe ț termen mediu i lung la nivelș

de comunitate locală, pornind de la caracteristicile pozitive, vulnerabilită ile iț ș

nevoile comunei i ale satelor apar inătoare.ș ț

 Conform unui  studiu  efectuat  pe  tendin ele,  practicile  i  politicile  bugetareț ș

regionale în U.E, este fundamental să fie asigurată o corelare cât mai adecvată

între proiectarea realistă a bugetelor locale i strategiile de dezvoltare locale.ș

De asemenea, este deosebit de important ca structura bugetelor locale să fie

într-o  rela ie  de  conformitate  cu  structurile  teritoriale  macro  în  care  suntț

definite i strategiile regionale de dezvoltare. (Benedek & Bak, 2010:68)ș

 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală ne ajută să avem o viziune asupra

comunită ii  pe  care  o  dorim  în  viitor  i  ne  pune  la  dispozi ie  o  imagineț ș ț

completă  asupra  modului  în  care  economia,  mediul  i  infrastructura  se  potș

îmbunătă ii. Totodată ne oferă un cadru de lucru din perspectiva fiecărui grupț

de interese, prin care se stabilesc obiectivele de dezvoltare i se concretizează oș

serie de priorită i i măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor.ț ș

 Procesul  de planificare strategică pentru perioada 2021-2027 porne te de laș

rezultatele  ob inute  în  urma  procesului  de  implementare  i  monitorizare  alț ș

strategiilor  anterioare.  Proiectele  de  dezvoltare  care  nu  au  reu it  să  fieș

implementate în perioada anterioară î i vor găsi locul în noua strategie.ș

 Obiectivul principal al Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 îl reprezintă

fundamentarea priorită ilor investi ionale pentru perioada 2021-2027, pornindț ț

de la monitorizarea situa iei existente (resurse, modul de alocare al resurselor,ț

posibilită i i oportunită i financiare aflate la dispozi ia comunită ii locale).ț ș ț ț ț
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 Conceptul  de  dezvoltare  durabilă  este  recomandat  de  către  Organiza iaț

Na iunilor Unite tuturor ărilor i regiunilor, prin care se caută armonizarea aț ț ș

trei componente fundamentale: economic, social i mediu.ș

 „Strategia de dezvoltare locală a comunei, 2021 – 2021” este realizată în cadrul

unui proiect finan at din fonduri proprii, proiect ini iat şi derulat de Unitateaț ț

Administrativ Teritorială a Comunei.

 Strategia  de  Dezvoltare  Locală  2021-2027  este  prezentată  în  6  capitole

principale:

 Capitolul 1 – intoducere i metodologie;ș

 Capitolul  2 -  prezentarea  cadrului  administrativ,  geografic-natural,  istoric,

socio-economic i teritorial;ș

 Capitolul 3  - Analiza SWOT, prin care sunt identificate cele mai importante

oportunită i i provocări locale de dezvoltare;ț ș

 Capitolul 4 - principalele oportunită i de finan are disponibile pentru perioadaț ț

2021-2027;

 Capitolul 5 - rezultatele ob inute în cadrul procesului de cercetare locală suntț

corelate cu priorită ile de dezvoltare jude ene, regionale, na ionale i europene;ț ț ț ș

 Capitolul 6 - portofoliul investi ional de proiecte pentru perioada 2021-2027;ț
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 Norme legislative interne i europene:ș

 Legea 215/2001 privind administra ia publică locală;ț

 HG  497/2004,  cu  modificările  ulterioare,  privind  stabilirea  cadrului

institu ional  privind  pentru  coordonarea,  implementarea  i  gestionareaț ș

instrumentelor structurale;

 Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

 Legea privind finan ele publice locale;ț

 Regulamentul  UE nr.  372/2018  i  nr.  375/2018ș   normele  comune  aplicabile

fondurilor de dezvoltare regională i fondurilor de coeziune;ș

 Regulamentul  UE  nr.  1303/2013 –  normele  comune  aplicabile  fondurilor

structurale i de investi ii europene (fondurile ESI);ș ț

 Regulamentul (UE) nr.1305/2013   – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 

prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013   – finan area, gestionarea i monitorizarea ț ș

politicii agricole comune;

 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013   privind ajutorul pentru venit acordat 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC;

 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013   de instituire a unei organizări comune a 

pie elor produselor agricole i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,ț ș

(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 i (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;ș

 Regulamentul (UE) nr.     1310/2013   – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 

prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

 Regulamentul (UE) nr.     807/2014   – sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 

prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu dispozi ii ț

tranzitorii;
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 Regulamentul (UE) nr. 640/2014   – administrare, retragerea sprijinului sau 

condi iile de aplicare a sanc iunilor aplicabile plă ilor directe, sprijinul pentru ț ț ț

dezvoltare rurală i ecocondi ionalitatea;ș ț

 Regulamentul UE nr. 809/2014   – cum trebuie aplicat Regulamentul (UE) nr. 

1306/2013 privind sistemul integrat de administrare i control, măsurile de ș

dezvoltare rurală i ecocondi ionalitatea;ș ț

METODOLOGIE

 Consultarea documentelor i a indicatorilor statistici;ș

 Realizarea bazei de date;

 Evaluarea poten ialului socio-economic;ț

 Prelucrarea i interpretarea datelor;ș

 Elaborarea analizei SWOT;

 Elaborarea Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027:

 Implementarea Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027:

 Prioritizarea proiectelor de dezvoltare;

 Finan area proiectelor de dezvoltare;ț

 Monitorizarea i evaluarea procesului de implementare al strategiei;ș

 Actualizarea strategiei de dezvoltare, dacă este cazul;
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2.1.1. Cadrul administrativ

 Peciu Nou este o Unitate Teritorial Administrativă dinjude ul Timi , situată înț ș

Regiunea de Dezvoltare Vest a României. Din punct de vedere administrativ

comuna  Peciu  Nou este  formată  din  satele  Dinia ,  Peciu  Nou(re edin a)  iș ș ț ș

Sânmartinu Sârbesc.

 Din punct de vedere geografic comuna este situată încâmpia de divagare Timiș

- Bega, la 25 km sud - vest demunicipiul Timi oara , în apropierea grani elor cuș ț

Serbia i  Ungaria.  Comuna  Peciu  Nou  se  învecinează  la  N-E  culocalitateaș

Sânmihaiu Român, la S-E cu localitatea ag, laS cu localitatea Ciacova, la S-VȘ

cu Giulvaz i la V cu Uivar.Comuna Peciu Nou se încadrează, în cea mai mareș

parteîn câmpia joasă a Banatului.

 Comuna Peciu Nou este  situată  într-o zonă agricolă  importantă  din câmpia

vestică, în lunca Timi ului. Resursele pe care se bazează potenţialul economicș

al  comunei  sunt  în  mare  parte  resurse  proprii  (agricultura  i  crestereaș

animalelor).  Pe  raza  localită ii  se  mai  pot  exploata  argile  i  nisipuri,  iar  înț ș

trecut s-au găsit zăcăminte de gaze naturale care au fost date spre exploatare.

Suprafa ă: ț 13525 ha

Intravilan: 616 ha
Extravilan: 11884 ha

Popula ie rezidentă:ț  5120
Popula ia domiciliată:ț  5616

Nr. total locuin e:ț  2273 

Activită i specifice zonei: ț Agricultură i cre terea animalelor.ș ș

Oportunită i  investitori:  ț Infrastructură  modernă:  gaz,  curent  electric,
alimentare  cuapă  potabilă,  drumuri  modernizate,  telefonie,  televiziunecablu,
fibră optică.
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2.1.2. Cadrul geografic i natural – climaș

Teritoriul  comunei  face  parte  integrată  din  inutul  Câmpiei  Tisei,ț
încadrându-se  în  câmpia  de  divagare  a  Timi ului  cunoscută  i  subș ș
denumirea  de  câmpia  joasă.Relieful  comunei  este  plan,  slab  ondulat,
formele  de  relief  fiind  reprezentate  prin  u oare  grinduri,  relativ  înalte,ș
precum  i  de  o  serie  de  depresiuni  terse  ocupate  de  mla tini  careș ș ș
majoritatea  duc către  valea  râului  Timi .  Caracteristic  reliefului  comuneiș
este o u oară înclinare de la nord – est către sud – vest.ș

Datorita  poziţiei  sale,  comuna  Peciu  Nou  se  încadrează  în  climatul
continental de tranziţie cu influenţe ale climatului submediteranean cu ierni
blânde i veri călduroase. Clima este marcată de primăveri scurte cu trecereș
bruscă de la iarna la vară i invers.Temperatura medie anuală a aerului esteș
de 9,10 C i chiar depaşeşte 11 C în câmpie cu o medie de -2 C în lunaș
ianuarie i 21 C media lunii iulie. Maxima absolută a fost întegistrată în anulș
1952 în luna august  cu 42 C iar minima absolută,  în anul 1935, în luna
februarie, -29.2 C. 

Umezeala  relativă  a  aerului  este  foarte  importantă  pentru  agricultură.
Umezeala relativă medie înregistrată este de 74%. În luna iulie este mai
scazută de 62% iar în decembrie de 88%.Precipita iile medii anuale sunt deț
631 mm. Media lunară cea mai mare se înregistrează în luna iunie de 81.1
mm, iar cea mai mică de 33 mm în luna ianuarie.

În circula ia atmosferică se simte influen a maselor de aer dinspre Mareaț ț
Adriatică i Marea Mediterană. Vânturile dominante lipsesc, se fac sim iteș ț
vânturile dinspre nord i nord vest care sunt aducătoare de precipita ii înș ț
special primăvara i toamna. Precipitaţiile sunt relative suficiente însă cadș
neregulat, fiind variabile la nivel anual.
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Cadrul geografic i natural – apa i solulș ș

Se poate spune că relieful i condiţiile climatice, la care se adaugă structuraș

geologică şi litologică, influenţează regimul hidrografic al zonei, atât cel de

suprafaţă, cât şi pe cel subteran. Teritoriul comunei face parte din bazinul

hidrografic al râului Timiş în partea de sud pe o distan ă de 6 km. Râulț

Timi  are  debitul  mare primăvara,  când innundă teritoriile din luncă.  Deș

asemenea, debitul acestuia este crescut la începutul toamnei, când cantitatea

de precipita ii este mai mare.ț

Apa freatică se află la adâncimea de 2-3 m i este în general potabilă, cu unș

con inut  însemnat  de  oxid  de  fier.  Fluxul  apei  din  pânza  freatică  esteț

sus inut la nivel constant de către râul Timi . Pe teritoriul comunei întâlnimț ș

depresiuni terse, acolo unde în perioadele cu precipita ii mai abundente apaș ț

stagnează, ducând la fenomenul de lacovi tire.ș

Solul este un corp natural cu însu iri  de fertilitate,  formate prin ac iuneaș ț

îndelungată  a  vie uitoarelor  i  a  factorilor  climatici  asupra  materialuluiț ș

mineral al rocilor de la suprafa ă. Solurile din cadrul teritoriului comunei s-ț

au  format  şi  au  evoluat  prin  interacţiunea  complexului  de  factori

pedogenetici, dintre care cei mai importanţi sunt apa freatică, relieful, roca

parentală,  clima,  vegetaţia  şi  factorul  antropic,  subliniind  influenţa

dominantă a apei.

Formarea solurilor din această zonă a luat na tere în condi iile unui climatș ț

de silvostepă, având la baza materiale aluvionare nisispoase i apa freaticăș

la adâncimi consistente. Solul este de tipul aluviunilor solidificate pe care s-

a schi at solul aluvial cernoziomic levigat freatic umed. Formele pozitive aleț

microreliefului  prezintă  soluri  unde  caracterele  de  aluviune  sunt  bine
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evidentiate, în timp ce formele negative au generat soluri influen ate foarteț

mult de apele din precipita ii - prezentând procese de gleizare i lacovi tire.ț ș ș

Formele  plane  ale  reliefului  se  caracterizează  prin  soluri  aluvionare

cernoziomice levigate freatice umede. Solul zonei studiate prezintă reac ieț

slab acidă de suprafa ă i alcalină în profunzime. Solul prezintă un con inutț ș ț

normal de humus, azotat total, sărac înfosfor mobil i mediu în potasiu. Dinș

studii reiese grupare solurilor în: soluri aluvionare de tipul cernoziomurilor,

lacovi te i sărături. Aceste tipuri de soluri sunt favorabile pentru culturaș ș

cerealelor, plante pră itoare, rădăcinoase, cultura legumelor, etc.ș

Cadrul geografic i natural – flora i faunaș ș

 Vegeta ia  caracteristică  este  cea  a  silvostepei  şi  este  influentată  deț
vecinatatea  provinciei  geobotanice  din  sudul  europei.  Pădurile  masive  sunt
foarte rare i pot fi observate cele specifice zonei de câmpie din care face parteș
zona studiată. Terenurile agricole i paji tile iau locul pădurilor de foioase deș ș
tip panonic.

 În partea de est  a comunei se mai păstrează o suprafa ă de teren ocupată deț
pădure veche unde întâlnim esen e precum stejarul brumăriu, gârni ă, etc. Răzleț ț ț
mai întâlnim specii de dud, salcâmi, plopi, porumbari, frasini, ar ari, etc. ț

 În culturi vegeta ia spontană este reprezentată prin: pălămidă, macul de câmp,ț
pir, albăstri ă, rochi a rândunicii, etc. Vegeta ia ierboasă în zona fâne elor esteț ț ț ț
prezentă prin asocia ii  de zazanie, timoftică, coada vulpii,  firu ă, romani a deț ț ț
câmp, pir, etc. 

Formele negative ale microreliefurilor au i o vegeta ie hidrofilă cu următoareleș ț
specii: păi uri, stuf, papură, pipirig, rogoz, murul, tir, brusturi, urzică, lobodă,ș ș
ceapă ciorii, socul, etc.
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Contrastele  mari  climatice dintre vară i  iarnă,  ariditatea accentuată,  lipsa deș
adăpost  i  vegeta ia  mai  pu in  bogată  reprezintă  elementele  principale  careș ț ț
contribuie la restrângerea faunei stepei i silvostepei.ș

Dintre  mamiferele  caracteristice  acestei  regiuni  pot  fi  amintite  mamiferele
rozătoare, ce ocupă un areal care corespunde cu cel al teritoriilor cu dezvoltare
intensă a agriculturii, ele având o acţiune dăunătoare asupra culturilor. Cele mai
importante rozătoare sunt: popândăul, hârciogul, şoarecele de câmp, obolanulș
de  câmp,  că elul,  iepurele  de  câmp,  dihorul,  etc.  Dintre  celelalte  mamifereț
întâlnite pe teritoriul comunei pot fi amintite căprioarele i vulpile.ș

 Dintre  păsări  întâlnim:  dropie,  fazan,  prepeli a,  pitpalacul,  graurul,  etc.ț
Prezen a paji tilor de stepă oferă cadrul favorabil cosa ilor, greierilor i furnicilorț ș ș ș
dar i a unor reptile de mici dimensiuni. ș

 În apele râului Timi  i  a băl ilor se pot pescui crapi, mrene, alău, plătică,ș ș ț ș
somn, calcan, etc.
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2.1.3. Cadrul istoric

 Teritoriul comunei a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri. În perioada
statului dac şi a stăpânirii romane se înfiinţează aici o colonie romană sub
numele  VIBECH.  Popularea  acestei  zone  continuă  şi  după  sec.  III,  în
perioada migraţiei popoarelor Peciu Nou va cădea sub dominaţie maghiară,
apărând într-un document din sec XIV cu numele VEYBECH.

 Între  anii  1401-1406  localitatea  este  domeniu  regal  cu  statut  urban,  sub
denumirea de OPIDUM REGYS VYEBECH, iar în secolul XVI revine la
denumirea de VZBECH. Tot în secolul XVI denumirea localităţii apare în
documente cu ocazia războiului ţărănesc condus de Gheorghe Doja, care va
da o luptă în această zonă cu voievodul Transilvaniei, Ion Zapolia.

 În  1526  Ungaria  devine  paşalâc,  Transilvania  principat  autonom,  după
această  perioadă  sultanul  colonizează  în  Banat  mulţi  sârbi,  iar  denumirea
localităţii  este  schimbată  de  la  VIBECH  la  PECIUI,  iar  în  sec.  XVII  –
PECIUIU.  Din  1685,  Banatul,  deci  şi  localitatea  trece  sub  stăpânire
habsburgică,  urmând o perioadă zbucimată cu multe  războaie.  Habsburgii
transformă Banatul în domeniu imperial condus de o administraţie militară,
în frunte cu un guvernator.

 Între 1717-1722, habsburgii aduc în localitate colonişti germani, aceştia se
stabilesc în perimetrul comunei, denumirea localităţii apare în 1743 UYPEZ.
Populaţia colonizată este de şvabi, aduşi din KOLN şi MAINZ.

 Comuna Peciu Nou va fi afectată de numeroase războaie ruso-austro-turce,
desfăşurate în tot secolul al XVIII -lea şi  începutul secolului al XIX- lea,
precum şi  de revoluţiile de la 1848 şi  1849, existând chiar  şi  participanţi
direcţi la revoluţia din Transilvania.

 Peciul Nou este men ionat documentar pentru prima dată în 1333, cu numeleț
de Veybech.  În secolul  XVI a  constituit  un important  punct  de rezisten ăț
antiotomană. Atât la conscrip ia austriacă din 1717 cât i pe harta conteluiț ș
Mercy  din  1723-1725,  satul  nu  este  men ionat.  Primii  coloni ti  sunt  însăț ș
aminti i  în  1723.  După  răscoala  din  1736-1739,  Peciul  Nou  avea  94  deț
familii  germane.  La  conscrip ia  din  1743  este  consemnată  ca  localitateț
locuită de germani, cu numele de Uypez. S-a mai numit i Neu Wien. Înș
perioada 1924-1925 comuna s-a numit Mielcu (1924-1925)
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2.2. Populația și cadrul demografic

2.2.1. Popula ia domiciliată, rezidentă i sporul migra ionalț ș ț

 După un interval de peste două decenii cu o popula ie de aproximativ 5100 deț
persoane aflate cu domiciliul în comuna Peciu Nou, începând cu anul 2008 se
poate observa o cre tere progresivă a popula iei.   În data de 1 Iulie 2020 fiindș ț
înregistrate  un  număr  de  5616  persoane  domiciliate,  conform  Institutului
Na ional de Statistică.ț

 În  ceea  ce  prive te  popula ia  rezidentă  în  anul  2020  sunt  înregistate  5120ș ț
persoane rezidente, conform Primăriei Peciu Nou. Distinc ia dintre popula iaț ț
reziden ă  i  popula ia  domiciliată  este  importantă  mai  ales  din  perspectivaț ș ț
sporului  migratoriu.  Dinamica  schimbărilor  interne  de  re edin ă  (sosiri  iș ț ș
plecări pe teritoriul României) demonstrează mai degrabă un spor migra ionalț
negativ  după  anul  2013.  Pe  de  altă  parte,  dacă  avem  în  vedere  dinamica
schimbărilor de domiciliu, care include numărul de flotan i i migra ia externă,ț ș ț
sporul migra ional se men ine mai degrabă pozitiv după anul 2002. Singureleț ț
excep ii fiind înregistate în anii 2015 i 2017.ț ș

Din punct de vedere al distribu iei popula iei la nivelul jude ului Timi , seț ț ț ș
poate observa faptul că comuna Peciu Nou se află printre localită ile cu volumț
mediu de popula ie. Dintre U.A.T-urile aflate în vecinătate, se poate observa căț
acestea sunt mai degrabă de acela i tip, excep ie făcând comuna Sacalaz aflată înș ț
partea de Nord i comunele Patra i Pădureni aflate în partea de Est. Din punctș ș
de vedere al densită ii  popula iei  la nivelul  jude ului  Timi ,  se poate observaț ț ț ș
faptul că comuna Peciu Nou se înscrie în tiparul general al comunelor aflate în
Sud-Vestul jude ului, prezentând o densitate umană scăzută.ț
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Sporul migratoriu prin prisma schimbărilor de re edin ăș ț

Sporul migratoriu prin prisma schimbărilor de domiciliu
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Stabiliri de domiciliu (inclusiv flotan i i migra ie externă)ț ș ț

Plecări de domiciliu (inclusiv flotan i i migra ie externă)ț ș ț
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Stabiliri de re edin ă (interne)ș ț

Plecări de re edin ă (interne)ș ț
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2.2.2. Compozi ia popula iei în func ie de vârstă, gen, etnie i confesiune.ț ț ț ș

Conform Institutului Na ional de Statistică, se poate observa faptul că în anulț
2020  popula ia  adultă  cu  vârsta  între  15  i  59  de  ani  reprezintă  cea  maiț ș
importantă categorie de vîrstă (3602 de persoane), urmată popula ia vârsnică deț
peste 60 de ani (1232 pers).

Conform Institutului Na ional de Statistică, în anul 2020 popula ia masculinăț ț
este alcătuită din 2826 de persoane iar popula ia feminină dintr-un număr deț
2790 persoane.  Se poate observa de asemenea faptul că în perioada 19922008
popula ia  feminină  era  majoritară  iar  popula ia  masculină  minoritară,  însăț ț
ulterior aceast raport a fost inversat.

Popula ia etnică majoritată este reprezentată de grupa etnică română. În ceeaț
ce prive te popula ia etnică minoritară, aceasta este formată din grupele etniceș ț
sârbe, maghiare i ucrainiene.ș

Conform recensământului realizat în anul 2011, se poate observa faptul că
popula ia  confesională  majoritară  este  reprezentată  de  ortodoc i.  Popula iaț ș ț
confesională  minoritară,  aceasta  este  formată  din  ortodoc i  sârbi,penticostali,ș
romano-catolici i greco-catolici.ș
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2.2.3. Sporul natural (natalitatea i mortalitatea)ș

Numărul născu ilor vii la nivel locala tinde să depă ească pragul de 40 anual,ț ș
excep ie făcând intervalul anilor 20022005 cât i anul 2019.ț ș

Numărul deceselor la nivel local se situează aproximativ în intervalul 50-80
anual,  cu  mici  excep ii.  În  ultima  decadă  se  poate  observa  în  mod deosebitț
intervalul 55-70.

La nivel local i jude ean sporul natural (diferen a dintre numărul na terilor iș ț ț ș ș
al deceselor) se prezintă majoritar negativ, pragul pozitiv local fiind atins în anul
2006 i pentru scurtă vreme în intervalul anilor 2015-2017. În perioada 2008-ș
2015 se poate observa o tendin ă negativă, corelată probabil i cu efectele crizeiț ș
financiare.
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2.2.4. Evolu ia ratei de nup ialitate i divor ialitateț ț ș ț

În ceea ce prive te rata de nup ialitatea i numărul căsătoriilor înregistate laș ț ș
nivel local, se poate observa faptul că după anul 1992 numărul acestora se află
mai  degrabă  în  intervalul  20-40,  cu  o  concentrare  în  intervalul  30-40  i  oș
excep ie notabilă în 2017 când numărul acestora a depă it 55. În ultima decadăț ș
se poate observa o relativă cre tere per total, excep ie făcând anul 2018 i 2019ș ț ș
când se poate observa o tendin ă opusă.ț

În ceea ce prive te rata de divor ialitatea i numărul divor urilor înregistate laș ț ș ț
nivel local, se poate observa faptul că după anul 1995 acestea tind să fie sub
intervalul 6-8. În ultima decadă se poate observa o relativă scădere per total,
excep ie făcând anul 2015 i 2017 când se poate observa praguri mai mari.ț ș
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2.3. Servicii comunitare

2.3.1. Infrastructura sanitară

 La  nivel  local  personalul  medico-sanitar  este  compus  dintr-un  număr  de  8
persoane încadrate ca personal sanitar mediu,  4 stomatologi,  3 medici de familie i 3ș
farmaci ti.  De  asemenea,  conform  Institutului  Na ional  de  Statistică,  la  acesteș ț
categorii se adaugă o persoană încadrată la alte categorii de medici. 

 Din  punct  de  vedere  al  distribu iei  personalului  medico-sanitar  la  nivelulț
jude ului  Timi ,  comuna  Peciu  Nou  se  înscrie  printre  comunele  de  nivel  relativț ș
mediu. Pe de altă parte, din punct de vedere al numărului de unită i sanitare existenteț
la  nivelul  jude ului  Timi  comuna  Peciu  Nou  se  înscrie  printre  localită ile  cuț ș ț
capacitate modestă. iar în contextul crizei actuale de sănătate publică provocată de
COVID-19 această stare de fapt reprezintă o vulnerabilitate comunitară i teritorială.ș
În acest context, în următorii ani se recomandă atragerea i direc ionarea de investi iiș ț ț
pentru cre terea capacită ii infrastructurilor medicosanitare la nivel local i regional,ș ț ș
prin  Mecanismului  European  de  Redresare  i  Rezilien ă  i  Planul  Na ional  deș ț ș ț
Redresare i Rezilien ă.ș ț
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2.3.2. Infrastructura colară i educa ionalăș ș ț

 În ultimele două decade se poate observa o scădere a popula iei colare, de laț ș
un număr de aproape 1000 de elevi la un număr aflat sub pragul de 800 elevi, chiar
dacă  popula ia  locală  a  înregistrat  o  cre tere  relativă.  Prin  compara ie  cu  situa iaț ș ț ț
înregistrată la nivelul jude ului Timi  i a comunelor aflate în vecinătate, se poateț ș ș
observa faptul că comuna Peciu Nou se înscrie printre comunele cu un număr relativ
mediu de elevi înscri i  (733  în anul 2019). Cu toate acestea, în ceea ce prive teș ș
numărul unită ilor colare înregistrate, comuna Peciu Nou de ine o capacitate relativț ș ț
redusă a infrastructurii colare. Când vine vorba de popula ia pre colară (3-6 ani), laș ț ș
nivel  local  se  poate  observa  o  scădere,  de  la  un  număr  de  aproximativ  400  de
pre colari în anul 1992 la un număr de aproximativ 150 de pre colari la nivelul anuluiș ș
2020. În anul 2020 erau înscri i în cre e un număr de 142 copii.ș ș

 Conform  Observatorului  Teritorial  comuna  Peciu  Nou  are  un  număr  de
aproximativ  100  de  studen i.  În  contextul  în  care  unul  dintre  obiectiveleț
Mecanismului  European  de  Redresare  i  Rezilien ă  este  acela  de  a  încurajaș ț
dezvoltarea  programelor  de  tineret,  este  oportună  lansarea  unui  proces  local  de
consultare a liderilor de tineret cât i un registru al studen ilor/absolven ilor.ș ț ț

 Un alt aspect important de men ionat este acela al transportului colar, fiindcăț ș
conform Societă ii Academice din România existau în anul 2019 peste 100.000 deț
elevi naveti ti. Primăria Peciu Nou asigură servicii de transport colar gratuite.ș ș

 Pornind  de  la  această  stare  de  fapt,  în  următorii  ani  merită  dezbătută
oportunitatea  investi iilor  pentru cre terea  capacită ilor  de  infrastructură  colară  iț ș ț ș ș
pre colară (bazine de înot, terenuri de sport, ateliere colare, săli de gimnastică, cre e,ș ș ș
etc).
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2.3.3. Infrastructura culturală

 În  ceea  ce  prive te  infrastructura  culturală  locală,  aceasta  cuprindeCămineș
Culturale, un  Muzeul al Satului i o Bibliotecă Comunală. ș

 Începând cu anul 2013 se poate observa o scădere semnificativă a numărului de
cititori activi înregistra i la biblioteca comunală, de la un număr de aproximativ 2000ț
de cititori la un număr aflat sub pragul de 250 cititori. De asemenea, se poate observa
faptul că numărul volumelor împrumutate de la biblioteca comunală înregistrează o
scădere semnificativă începând cu anul 2014 - de la un număr de aproximativ 1750
de volume eliberate anual, la un număr de aproximativ 500 de volume eliberate anual.
Numărul personalului angajat în biblioteca comunală rămâne constant după 2016, o
singură persoana deservind acest serviciu comunitar.

Pe raza comunei se găsesc următoarele laca uri de cult:ș

 Biserici  ortodoxe române:   în  localită ile Peciu Nou (capelă,  1930,  biserică  ț
2009), Diniaş şi Sânmartinu Sârbesc (1989);

 Biserică romano-catolică   în localitatea Peciu Nou (1774);

 Biserici  ortodoxe  sârbe:   localită ile  Diniaş  (1835)  şi  Sânmartinu  Sârbesc  ț
(1830);

 Biserici penticostale:   localită ile Peciu Nou, Diniaş şi Sânmartinu Sârbesc.ț
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2.4. Infrastructura tehnico-edilitară

 Investi iile în infrastructura de acces i transport trebuie să fie prioritizate, maiț ș
ales  în  Dinia  unde  doar  65%  dintre  drumuri  sunt  modernizate.  În  Sânmartinuș
Sârbesc toate drumurile sunt asfaltate dar în Peciu Nou 20% dintre drumuri sunt încă
pietruite.

 Racordarea la re eaua de distribu ie a gazului din Peciu-Nou a ating pragul deț ț
80% în anul 2020, însă la nivelul satelor apar inătoare accesul la gaze nu a fost încăț
realizat.

 În ceea ce prive te fibra optică, în anul 2020 există un grad de acoperire deș
100% pe raza U.A.T i a satelor apar inătoare.ș ț

 Conform datelor existente la nivelul Primăriei Peciu-Nou, în perioada 2018-
2020 au  fost  construite  un  număr  de  70  locuin e.  În  anul  2020  numărul  total  alț
locuin elor existente în comuna Peciu-Nou este de 2273, dintre care un număr deț
1288 de locuin e existente în Peciu-Nou, un număr de 543 de locuin e existente înț ț
Dinia  i un număr de 442 locuin e în Sânmartinu Sârbesc.ș ș ț

 Numărul locuin elor existente în comuna Peciu-Nou cre te semnificativ întreț ș
anii 2010-2011, cu aproximativ 150 de locuin e. Ulterior se poate observa că aceastăț
cre tere se men ine progresivă până în anul 2019, cu o cre tere de aproximativ 100 deș ț ș
locuin e  în  ultima  decadă.  Suprafa a  locuibilă  cunoa te  de  asemenea  o  cre tereț ț ș ș
progresivă, de la aproximativ 80.000 de metrii pătra i în anul 2010 la o suprafa ă deț ț
peste 120.000 de metrii pătra i în anul 2020.ț

 Conform Observatorului Teritorial, procentul locuin elor care dispuneau de apăț
curentă în anul 2011 este de 88,36%, iar procentul locuin elor care au fost racordateț
la  canalizare  în  comuna  Peciu-Nou  era  de  78,18%  în  anul  2011.  De  asemenea,
procentul locuin elor care dispuneau de apă caldă era de 60,99% în anul 2011, iarț
procentul locuin elor cu baie în interiorul locuin ei era de 67,74% în anul 2011.ț ț

 Conform datelor existente la nivelul Primăriei Peciu-Nou, în ultimii ani accesul
la apă curentă a crescut, ajungând la 90% în Peciu-Nou, la 90% în Dinia  i la 95% înș ș
Sânmartinu Sârbesc – în anul 2020. În ceea ce prive te însă procentul locuin elorș ț
racordate la canalizare, investi iile în acest tip de infrastructură nu au re it probabil săț ș
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ină pasul cu cre terea numărului de locuin e din ultimii ani,  doar ½ dintre locuin eleț ș ț ț
din Peciu-Nou fiind racordate la re eaua de canalizare în anul 2020. În Dinia  nuț ș
există locuin e racordate la re eaua de canalizare, iar în Sânmartinu Sârbesc procentulț ț
locuin elor racordate la re eaua de canalizare este de 15% în anul 2020.ț ț

 Estimare nr. Case părăsite – 22, 1%

 Estimare locuin e informale – 22, 1%ț

 Pentru  a  cre te  calitatea  vie ii  la  nivelul  comunită ii  locale  i  gradul  deș ț ț ș
atractivitate al comunei Peciu-Nou, în următorii ani este necesară atragerea de noi
investi ii pentru a continua procesul de modernizare al infrastructurilor edilitare deț
utilitate publică.
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2.5. Fondul Funciar i de Mediuș

 Suprafa ă totală: 13,525 haț

 Suprafa ă agricolă: 12,188 haț

 Suprafe e acvatice: 206 haț

 Suprafe e forestiere: 54 haț

 Gradul de reciclare al de eurilor: 15 haș

 Suprafa ă Arie naturală protejată: 831.37 haț

  Situri Natura 2000: 3

 Suprafa ă Situri Natura 2000: 7.244 haț

 Suprafa ă spa ii verzi: 1.996 haț ț

 Temperatura medie anuală: 11,17 °C

 Precipita ii medii multianuale: 580,76 mmț

 Din punct de vedere al suprafe ei totale, comuna Peciu Nou se înscrie printreț

comunele cu cea mai mare suprafa ă din întregul jude  Timi  – depă ind inclusivț ț ș ș

Municipiul Timi oara (12.927 ha). Se poate observa un lucru asemănător în ceea ceș

prive te lungimea drumurilor publice, suprafa a luciului de apă, suprafa a agricolă iș ț ț ș

suprafa a construită, comuna Peciu Nou situându-se în topul celor mai favorabile iț ș

dezvoltate comune.
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 Domeniul public al comunei Peciu Nou include un număr de 20 de terenuri iș

clădiri, iar în domeniul privat sunt înregistrate un număr de 300 de terenuri i clădiri. ș

 În  ceea  ce  prive te  suprafa a  fondului  forestier,  suprafa a  spa iilor  verzi  iș ț ț ț ș

suprafa a terenurilor neproductive, comuna Peciu Nou se situează printre comuneleț

ce de in un număr mai degrabă redus al acestor tipuri de suprafe e. ț ț

 Conform Observatorului Teritorial, din punct de vedere al suprafe elor agricoleț

teritoriul este dominat de suprafa a arabilă (9113 ha), pă uni (1959 ha), fâne eț ș ț

(882 ha), livezi (210 ha) i vii (24 ha).ș

 Având în vedere provocările stării de urgen ă climatică declan ată la nivelulț ș

Uniunii Europene încă din anul 2019 i caracteristicile de agri-mediu identificate înș

comuna Peciu Nou, este important ca în următoarea perioadă unul dintre obiectivele

de dezvoltare locală să fie centrat pe atragerea de investi ii pentru sprijinirea micilorț

producători i tranzi ia locală către o agricultură sustenabilă. De asemenea, investi iiș ț ț

centrate  pe  valorificarea  i  ecologizarea  terenurilor  agricole,  a  ariilor  naturaleș

protejate,  cât  i  a  siturilor  NATURA 2000. Nu în ultimul  rând,  dintre obiectiveleș

specifice  propuse  trebuie  subliniată  importan a  cre terii  gradului  de  reciclare  alț ș

de eurilor cât i investi ii pentru monitorizarea calită ii aerului, a apei i a solurilor,ș ș ț ț ș

cât i cre terea rezilien ei locale i adaptarea comunită ii la schimbările climatice.ș ș ț ș ț
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2.6. Economia locală

 Comuna Peciu Nou este  situată  într-o zonă agricolă  importantă  din câmpia

vestică, în lunca Timi ului.  Pe raza localită ii se mai pot exploata argile i nisipuri,ș ț ș

iar în trecut s-au găsit zăcăminte de gaze naturale care au fost date spre exploatare.

Resursele pe care se bazează potenţialul  economic al  comunei sunt în mare parte

resurse proprii (agricultura i cresterea animalelor).ș

 Situată  în  apropierea  unor  poli  de  atrac ie  urbană  (Timi oara,  Jimbolia)  şiț ș

accesul excelent la căile de comunicaţie principale, conferă comunei Peciu Nou un

impact pozitiv asupra schimburilor comunită ii locale cu exteriorul (mărfuri, educa ie,ț ț

locuri de muncă) i numeroase avantaje economice.ș

 Activita i economice principale.  ț Agricultura reprezintă principala activitate

economică  dar  şi  principala  sursă  de  venit  a  locuitorilor  comunei;  Cultivarea

plantelor,  producerea  i  comercializarea  semin elor,  creşterea  animalelor  iș ț ș

valorificarea  materiilor  prime  locale  (carne,  lapte,  etc.),  reprezintă  activită ileț

economice i ecologice cele mai des practicate în comună.  ș

 Pe terenurile arabile încomuna Peciu Nou se cultivă grâu, orz, porumb floarea

soarelui, orzoaică, vi ă de vie, legume, etc. Agricultura comunei Peciu Nou este înț

mare parte privată. Aproximativ 7500 hateren agricol este lucrat de către asocia iileț

agricole. Terenurile agricole sunt grupate în asociaţii agricole mari sau în asociaţii

particulare  mai  mici.  Asocierea  proprietarilor  de  terenuri  permite  aplicarea  unei

agriculturi moderne,cu rezultate de producţie bune.

 Societă i  agricole  care  î i  desfă oară activitatea  pe  teritoriul  comunei  Peciuț ș ș

Nou: SC Agro Baden Banat  decembrie,  Solplant  Jivanov SRL, SC Integrac Com

SRL,  Asocia ia  17  Decembrie  1989,  Societatea  Agricola  Ogorul,  HS-Tehnosilvegț
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SRL, Agromeg Peciu Nou SA, Petim Peciu Nou SA, SCDevanterra SRL, SC Harvest

Bigsem SRL, SC Prodgrau SRL, SC Popagra SRL.

 Creşterea animalelor reprezintă o sursă de venit importantă pentru locuitorii

comunei  Peciu  Nou.  Predomină  categoria  de  păsări  cu  un  procent  de  67%,  apoi

ovinele i caprinele cu un procent de 26% i poricinele cu 5%.ș ș

 Activită i  economice  secundare.  ț De asemenea,  o  parte  din  popula ie  esteț

ocupată în activită i  ce in de comert.  Comer ul este  reprezentat  la nivel  local  deț ț ț

re eaua de magazine private care asigură popula ia cu bunuri de larg consum, dar iț ț ș

de alte unită i comerciale. ț

 În  anul  2020  pe  teritoriul  comunei  î i  desfă urau  activitatea  economică  unș ș

număr de aproximativ 416 întreprinderi. 

 Numărul  mediu  de  salaria i.ț  Începând  cu  anul  2014  se  poate  observa  o

cre tere semnificativă a numărului mediu de salaria i. Institutul Na ional de Statisticăș ț ț

estimează numărul mediu de salaria i înregistra i în comună la ț ț 1533 persoane în anul

2019. 

 Numărul omerilor ș înregistra i în comună înregistrează o scădere progresivăț

în ultima decadă ajungând la 15 persoane în anul 2020. Dintre ace tia, un număr de 6ș

persoane sunt de gen feminin i un număr de 9 persoane sunt de gen masculin.ș
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3. ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe
Oportunită iț Amenin ăriț

Analiza SWOT reprezintă un tip de analiză simplă i  de impact  creată  de Albertș

Humphrey la Universitatea Stanford ca instrument de planificare strategică. Ini ial aț

fost  concepută  i  utilizată  pentru  strategii  de  dezvoltare  corporatiste.  Ulteriorș

domeniul său de aplicare s-a extins, fiind utilizată la scară largă pentru planificarea

strategică la nivel institu ional.ț

În esen ă, analiza SWOT răspunde la întrebarea „ț Unde ne aflăm?”, aceasta implicând

analiza mediului intern al comunei i mediul extern, general i specific, cu accentș ș

asupra punctelor tari, punctelor slabe, oportunită ilor i amenin ărilor. Punctele forteț ș ț

i  cele  slabe  sunt  legate  de  comună  i  de  strategiile  acestora.  Oportunită ile  iș ș ț ș

amenin ările  vin  dinspre  mediul  de  pia ă  i  din  direc ia  competitorilor,  de  regulăț ț ș ț

ace tia fiind factori asupra cărora în general nu are nici un control.ș  

Mesajul principal transmis de analiza SWOT este acela că

indiferent  de  ac iunile  stabilite,  este  important  ca  procesul  decizional  să  includăț

următoarele aspecte:

 construie te pe punctele tari;ș

 elimină punctele slabe;

 exploatează oportunită ile;ț

 îndepărtează amenin ările.ț
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3.1. Cadrul administrativ

Puncte tari Puncte slabe
 Actualizarea  periodică  a  organigramei

primăriei;
 Implicarea efectivă a conducerii la nivel

de  vârf  în  procesul  de  conştientizare  şi
aplicare a acţiunilor legate de reformă în
administraţie;

 Existenţa  procedurilor  ce  reglementează
fluxul de documente în instituţie;

 Existenţa unor proceduri  care să descrie
modul  de  realizare  al  activităţilor  şi
subactivităţilor  ce  vizează  organizarea
muncii în instituţie;

 Existenţa în cadrul Primăriei Peciu Nou a
urmatoarelor departamente: Administraţie
Publică,  Achiziţii  Publice,  Urbanism,
Protecţia  Mediului,  Starea  Civilă,
Registrul  Populaţiei,  Audit  financiar,
Administrarea  Resurselor  Umane,
Protecţia  Civilă,  situaţii  de  urgenţă  şi
pompieri,  Personal  administrativ  şi
servicii, Corpul de control fiscal, Amenzi
persoane, Contabilitate şi finanţe,
şi Asistenţă Socială;

 Aplicarea  metodologiei  de  evaluare  a
performanţelor  personalului  angajat  în
administraţia publică;

 Transparenţa  în  recrutarea  şi  în
promovarea personalului;

 Participarea, în limita fondurilor, a tuturor
categoriilor  de  personal  la  activităţi  de
formare continuă;

 Existenţa  unui  cadru  legislativ  privind
liberul  acces  la  informaţii  de  interes
public  şi  transparenţa  actului
administrativ.

 Rezistenţa la schimbare manifestată de o
parte din personalul instituţiei;

 Resurse  financiare  insuficiente  destinate
modernizării  şi  dezvoltării  activităţilor
instituţiei;

 Ineficienţa  mecanismului  de  elaborare  a
politicilor publice la nivelul primăriei;

 Dificultăţi  de  comunicare  internă  între
diferitele  compartimente  funcţionale  şi
între  structuri  ale  administraţiei  publice
locale;

 Existenţa  înca  a  unui  sentiment  de
frustare  a  funcţionarilor  (angajaţi
contractuali  şi  funcţionari  publici)
motivat  de  sistemul  de  salarizare,
promovare, precum şi de menţinerea 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;

 Resurse  financiare  limitate  pentru
susţinerea programului de pregătire;

 Încărcarea  cu  sarcini  suplimentare  peste
cele  prevăzute  în  fişa  postului  datorită
insuficienţei personalului din institu ie;ț

 Nu  se  realizează  testarea  periodică  a
funcţionarilor publici;

 Nu  se  realizează  rapoarte  de  activitate
lunare, ci doar trimestriale;

 Existenţa  fondurilor  limitate  alocate
formării continue a funcţionarilor publici;

 Imposibilitatea de motivare suplimentară
a personalului;

 Dificultăţi  legate  de  aplicarea  curentă  a
noilor acte normative datorită multitudinii
şi complexitătii acestora;

 Resurse  financiare  insuficiente  pentru
informatizarea  administra iei  publiceț
locale;
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Oportunită iț Amenin ăriț
 Alocarea  de  resurse  financiare  pentru

realizarea  procesului  de  cadastrare  -  în
cadrul Programului Na ional de Cadastruț
i Carte Funciară 2015-2023.ș

 Alocarea  de  resurse  financiare  pentru
dezvoltarea Planului Urbanistic General. 

 Dezvoltarea  unui  birou  responsabil  cu
cooperarea externă i rela ia cu poten ialiiș ț ț
investitori  i  parteneri,  pentru  rș ealizarea
de noi proiecte i ac iuni de cooperare. ș ț

 Dezvoltarea de proiecte centrate pe date
deschise  i  transparen ă  administrativă,ș ț
alături  de  Guvernul  României  -
Parteneriatul  pentru Guvernare Deschisă
în  România,  Institutul  Na ional  deț
Statistică  i  Direc ia  Jude eană  deș ț ț
Statistică Timi ;ș

 Implicarea  comunită ii  în  procesulț
decizional prin consultări publice ;

 Dotări  ale  administraţiei  locale
(calculatoare, copiatoare, scanere, birouri
etc.);

 Achiziţia  şi  utilizarea  unui  sistem  de
back-up, salvări de siguranţă şi utilizarea
unor surse de alimentare de rezervă;

 Achiziţionarea  de  aplicaţii  informatice
integrate pentru toate serviciile din cadrul
administraţiei  locale  în  vederea
eficientizării  procesului  de  furnizare  a
serviciilor către populaţie;

 Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei
prin  standardizarea  elementelor  de
identitate  vizuală  –  formulare  tip,
materiale informative, adrese, răspunsuri;

 Creşterea  eficienţei  în  administratia
locală  prin  facilitarea,  urmărirea  şi
documentarea  proceselor  de  lucru
utilizând  programe  informatice  de
management al documentelor;

 Extinderea  procedurilor  de  informare
publică – utilizarea de noi metode pentru
informarea  populaţiei  asupra  activităţii
administraţiei  publice (ex:  înfiinţarea de

 Men inerea  gradului  scăzut  deț
atractivitate  al  comunei  în  rândul
poten ialilor  investitori  datorită  lipseiț
sistematizării  cadastrale  i  a  unui  Planș
Urbanistic General;

 Inerţie mare privind implicarea factorilor
responsabili,  dar  şi  a  comunităţii  în
programele de dezvoltare;

 Tendinţa  mass-mediei  de  a  reflecta  cu
precădere – şi, de regulă, fără a verifica –
aspectele negative ale anumitor activităţi
din administraţie,  de cele  mai  multe  ori
informaţiile  fiind  greşit  interpretate  sau
neînţelese;

 Fluctuaţia funcţionarilor publici – datorită
salariilor  mici  personalul  bine  pregătit
este  tentat  să  caute  locuri  de  muncă  în
sectorul  privat;  pe  de  altă  parte
imposibilitatea angajării  imediate a altor
funcţionari  publici  influentează  în  mod
negativ continuitatea activităţilor;

 Dificultatea  realizării  unei  strategii  şi  a
unor  planuri  de  acţiune  care  să  reziste
schimbărilor  politice  –  clasa  politică
actuală  nu are înca suficientă  maturitate
încât  să  aprecieze  şi  să  implementeze
programele  iniţiate  de  conducerile
instituţiilor din mandatele anteriore;

 Schimbări  legislative  prea  frecvente
pentru a fi asimilate eficient.
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puncte  de  informare  de  tip  infochiosc,
amplasarea  de  panouri  exterioare  cu
afişaj  electronic,  amplasarea  pe  panouri
informative în staţiile de autobuz;

 Creşterea  nivelului  de  pregătire
profesională  a  salariaţilor  din
administraţia  locală  prin  realizarea  unui
program anual  de pregătire  profesională
şi  participarea  la  cursuri  de  formare
profesională continuă;

 Constituirea  în  cadrul  primăriei  a  unei
Unităţi de Implementare a Proiectelor şi
instruirea membrilor săi pentru atragerea
şi implementarea de proiecte finanţate din
fonduri de la Uniunea Europeană;

3.2. Educa ie i culturăț ș

Puncte tari Puncte slabe
 Re ea de  învă ământ  general  în  comunăț ț

prin  existenţa  a  unui  liceu,  coli  iș ș
grădini e;ț

 Procent de colarizare ridicat;ș
 Existenţa  în  comună  a  lăca urilor  de  şiș

cimitire;
 Existenţa  a  3  cămine  culturale  iș

bibliotecă;
 Management  şcolar  adecvat  în  unităţile

de învăţământ public;
 Implicarea  administra iei  locale  înț

proiecte de modernizare sau repara ii;ț
 Implementarea  programelor  de  integrare

a  copiilor  de  alte  etnii  în  unităţile
învăţămantului obligatoriu.

 Populaţia  şcolarizată  în  învăţământul
primar  şi  învăţământul  gimnazial  în
scădere  datorită  scăderii  demografice  a
populaţiei;

 Nivel scăzut al salariilor în învă ământ;ț
 Existenţa în comună a unor clădiri şcolare

şi  cămine  culturale  afectate  de  uzură
fizică i dotări tehnico – sanitare precare;ș

 Lipsa  programelor  de  pregătire
profesională;

 Gradul  de  acoperire  relativ  ridicat  al
posturilor didactice ocupate de suplinitori

Oportunită iț Amenin ăriț
 Reabilitarea  şi  modernizarea  şcolilor  /

gradiniţelor din comuna;
 Dotarea  cu  mobilier  a  şcolilor  /

grădiniţelor;
 Construcţia/reabilitarea  sălilor  de  sport

din cadrul scolilor;
 Dotarea cu materiale didactice a unităţilor

de  învăţământ  din  localitate  şi
îmbogăţirea  fondului  de  carte  al
bibliotecilor şcolare;

 Îmbătrânirea populaţiei din sat;
 Reducerea  populaţiei  şcolare  datorată

declinului natalităţii;
 Tendinţa  de  reducere  a  exigenţei  în

procesul de evaluare didactică;
 Buget  încă  insuficient  alocat

învăţământului  public  generând
fenomene  de  dotare  materială  la  limita
necesarului  unităţilor  sau  recurgerea  la
finanţare paralelă prin aportul familiilor.
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 Derularea  în  cadrul  unităţilor  şcolare,a
programelor de tip ,,a doua şansă,, pentru
reintegrarea  în  educaţie  a  celor  care  au
părăsit  de  timpuriu  şcoala  (inclisiv
activităţi  de  alfabetizare),  în  parteneriat
cu inspectoratul Şcolar Judeţean;

 Reabilitarea  sau  modernizarea  sau
construcţia căminului cultural;

 Realizarea  de  materiale  i  campanii  deș
promovare a obiectivelor de patrimoniu iș
a valorilor culturii locale;

 Montarea de panouri  informative pentru
localizarea  spaţială  a  obiectivelor
culturale;

 Amenajarea  spaţiului  bibliotecii  şi
îmbogăţirea fondului de
carte;

 Campanii de marketing cultural pentru a
creşte vizibilitatea evenimentelor propuse
sau consacrate;

 Elaborarea şi realizarea unui program de
manifestări culturale sezoniere;

 Înfiin area  unui  Centru  Comunitar  deț
Comunicare,  Educa ie  şi  Resurse pentruț
Tineri;

 Promovarea  voluntariatului  în  rândul
tinerilor  din  localitatea  în  vederea
susţienerii unor servicii sociale destinate
altor  categorii  de  beneficiari  (persoane
vârstnice, persoane cu dizabilităţi);

 Promovarea  derularii  de  activităţi
culturale  pentru  tineri:  infiinţarea  de
echipe  de  dansuri  populare,  dansuri
moderne,  infiinaţrea  de  publicaţii  locale
(inclusiv publicaţii electronice);

 Acordarea  de  facilită i  tinerilor  careț
înfiin ează  o  afacere  în  localitate  iț ș
creează locuri de muncă;

 Organizarea  la  nivel  local  a  unor
competiţii sportive (concursuri /

 întreceri)  pentru elevi  pe diferite  ramuri
sportive;

 Revigorarea echipei de fotbal a comunei;
 Construirea de locuinţe sociale destinate

unor categorii de persoane cărora nivelul
de  resurse  şi/sau  de  existenţă  nu  le
permite  accesul  la  o  locuinţă  în
proprietate  sau  închirierea  unei  locuinţe
în condiţiile pieţei;

 Realizare  website  de  prezentare  a

 Scăderea  interesului  adolescen ilor  fa ăț ț
de studiile universitare;

 Scăderea  atractivită ii  sistemului  deț
învă ământ  datorită  salarilor  mici  dinț
acest sistem;

 Legista ia  din  domeniu  în  continuăț
modificare;

 Men inerea decalajelor între performa eleț ț
elevilor din mediul urban i mediul rural.ș
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instituţiilor de învăţământ şi a activităţii
acestora;

 Asigurarea condi iilor pentru derularea deț
programe de  formare  în  psihopedagogie
aplicată, în parteneriat cu Casa Corpului
Didactic;

 Asigurarea condi iilor pentru instruirea înț
managementul  proiectelor  pentru
persoanele  implicate  în  gestionarea
proiectelor europene la nivelul unităţilor
de  învăţământ,  în  parteneriat  cu  Casa
Corpului Didactic;

 Sprijinirea  colilor  din  localitate  pentruș
ini ierea  şi  derularea  de  proiecte  deț
schimb  de  experien ă  şi  parteneriate  înț
domeniul  învăţământului  Erasmus+  (se
pot  derula  activităţi  precum  vizite  de
studiu,  schimburi  de  experienţă  şi  bune
practici, şcoli de vară, sesiuni de formare
comune, conferinţe, seminarii etc);

 Derularea,  în  cadrul unităţilor şcolare,  a
programelor de tip “a doua şansă” pentru
reintegrarea  în  educaţie  a  celor  care  au
părăsit  de  timpuriu  şcoala  (inclusiv
activităţi  de  alfabetizare),  în  parteneriat
cu Inspectoratul colar Jude ean;Ș ț
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3.3. Infrastructura socială i sanitarăș

Puncte tari Puncte slabe
 Existenţa  în  comună  a  unor  unită iț

medico-sanitare  deservite  de  personal
calificat.

 Existen a  în  comună  a  unui  orfelinatț
(Funda ia Caritas);ț

 Toate  aceste  instituţii  sunt  deservite  de
personal calificat;

 Implicarea  Consiliului  Local  în
dezvoltarea  servicilor  comunitare  pentru
copil si familie;

 Ponderea populaţiei cu nevoi de asistare
este mică;

 Informare operativă cu privire la formele
de ajutor de stat;

 Program de finanţare guvernamental.

 Serviciile  acordate  sunt  afectate  de
bugetul insuficient;

 Fonduri  insuficiente  destinate  asistenţei
medicale;

 Sistemul de ajutor social  nu încurajează
reintegrarea activă;

 Personal  insuficient  pentru  asistenţă
socială;

 Număr insuficientde personal medical în
mediul rural;

 Gama  servicilor  oferite  insuficientă
pentru  diferitele  categorii  de  persoane
defavorizate;

 Slaba dotare a cabinetelor;
 Între inerea curentă nesatisfăcătoare;ț
 Societatea civilă insuficient implicată;
 Informare  insuficientă  cu  privire  la  alte

fonduri sociale;

Oportunită iț Amenin ăriț
 Asigurarea  unei  dotări  tehnice

corespunzatoare  şi  implementarea
sistemelor informatizate în cabinete;

 Înfiinţarea  unui  centru  de  permanenţă
pentru dezvoltarea asistenţei ambulatorii;

 Realizarea de campanii în şcoli împotriva
fumatului,  consumului  de  droguri,  boli
transmisibile, de planificare familială, de
sănătate  mintală,  pentru un stil  de viaţă
sănătos,  în  parteneriat  cu  Centrul  de
Consiliere şi Prevenire Antidrog, Direcţia
de  Sănătate  Publică,  şi  Inspectoratul
Şcolar Judeţean;

 Realizarea  de  campanii  de  informare-
educare–comunicare  pe  probleme  de
sănătate  publică  (de  ex.  educa ie  pentruț
sănătate în şcoli şi liceu în parteneriat cu
Direc ia  de  Sănătate  Publică  iț ș
Inspectoratul colar Jude ean;Ș ț

 Ini ierea  unui  parteneriat  cu  sectorulț
ONG  care  să  asigure  organizarea  unor
re ele  şi  grupuri  de  ac iune  pentruț ț
promovarea  unui  stil  de  via ă  sănătosț
(alimenta ie sănătoasă, activitate fizică).ț

 Organizarea  unor  evenimente  publice
pentru promovarea sănătăţii popula iei, înț

 Reacţie nefavorabilă la sistemul de norme
sanitare impuse;

 Costurile  ridicate  pot  conduce  la
renunţarea la dotări;

 Pragul  de  rentabilitate  depinde  de
numărul de persoane active

 asistate;
 Migrarea  unui  număr  tot  mai  mare  de

speciali ti în domeniul medical i social;ș ș
 Politici de specializare zonală a centrelor

de asistenţă sanitară.
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parteneriat  cu  Direc ia  de  Sănătateț
Publică;

 Asigurarea  sprijinului  pentru  medicii  de
familie  în  acordarea  unor  stimulente
pentru  gravide,  în  scopul  prezentării
acestora  la  consulta ia  periodicăț
prenatală;

 Asigurarea  sprijinului  pentru  medicii  de
familie  în  acordarea  unor  stimulente
pentru  comunitatea  rromă  în  scopul
prezentării  acestora  la  campaniile  de
vaccinare;

 Construirea unui complex social  care sa
cuprinda un camin – azil pentru batranii
comunei si dotarea acestuia cu mobilier;

 Construirea  de  locuinţe  sociale  pentru
grupurile dezavantajate;

 Implementarea,  împreună  cu  alte
autorităţi  publice locale,  a unor proiecte
de dezvare regională, pentru dezvarea şi
îmbunătăţirea  infrastructurii  serviciilor
sociale: azil de bătrâni, case de copii, etc;

 Încheierea de parteneriate public private
cu ONG-uri acreditate în domeniile:
- Servicii specializate pentru persoane cu
handicap;
-  Calificării  şi  formării  profesionale  a
adultului;
- Servicii specializate pentru copii  aflaţi
în dificultate şi familii monoparentale

 Crearea unui serviciu de acompaniere la
domiciliu  pentru  persoane  vârstnice
dependente,  care  locuiesc  singure  prin
dezvoltarea unei  reţele  de voluntariat  în
parteneriat  cu  unităţile  şcolare  din
comună;

 Asigurarea  spa iului  necesar  înfiin ăriiț ț
unui  centru  pentru  sprijinirea  şomerilor
pentru a (re)intra pe piaţa forţei de muncă
prin  scheme  speciale  de  consiliere,
tutoriat, mediere şi plasare în muncă, pus
la  dispozi ia  prestatorilor  de  servicii  înț
domeniu, în cadrul unui parteneriat;

 Implementarea  unui  sistem  de
asistare/monitorizare  la  domiciliu  prin
buton  de  panică  pentru  persoanele  ce
suferă  de  afec iuni  medicale  grave,  înț
parteneriat  cu un furnizor de servicii  de
îngrijire la domiciliu;

 Organizarea  unor  evenimente  publice
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pentru promovarea sănătăţii popula iei, înț
parteneriat  cu  Direc ia  de  Sănătateț
Publică;

 Asigurarea  spa iului  necesar  pentruț
organizarea  de  cursuri  de  antreprenoriat
pentru  angajatorii  locali  şi  persoanele
neocupate  în  vederea  dezvoltării  de  noi
activităţi  economice în  localitate,  pus  la
dispozi ia  furnizorilor  de  servicii  deț
instruire în cadrul unui parteneriat.

3.4. Agricultură i dezvoltare ruralăș

Puncte tari Puncte slabe
 Sol favorabile pentru producţia agricolă;
 Existenţa  unui  potenţial  hidrografic  care

poate  fi  valorificat  pentru  sisteme  de
irigaţii  moderne  sau  desecare  pentru
reabilitarea terenurilor;

 Existenţa a forţei  de muncă calificată în
agricultură;

 Agricultura  comunei  Peciu  Nou  este  în
mare  parte  privată.  Aproximativ  o
suprafa ă de 7500 ha este lucrată de cătreț
asocia iile agricole;ț

 Existenţa  condiţiilor  pentru  dezvoltarea
activităţii zootehnice;

 Efectivul de animale relativ dezvoltat;
 În  comuna  Peciu  Nou  se  cultivă  grâu,

porumb, floarea soarelui, orzoaică, rapiţă
şi altele;

 Prezenţa  fondurilor  europene  ce  pot  fi
absorbite  în  vederea  impulsionării
afacerilor  în  agricultură  şi  pentru  tinerii
fermieri.

 Investiţii insuficiente în agricultură;
 Degradarea  sistemului  de  irigaţii,

inexistenţa  instalaţiilor  moderne  de
irigare;

 Alternan ă de ani seceto i i umezi;ț ș ș
 Organizarea  ineficientă  a  filierelor  pe

produs  şi  numărul  mic  de  contracte  de
preluare a producţiei;

 Lipsa unui sistem centralizat de desfacere
al produselor agricole;

 Temerile  producatorilor  în  ceea  ce
priveşte  piaţa  de  desfacere  a  produselor
agro-alimentare din gospodărie;

 Utilaje  agricole  insuficiente  pentru
efectuarea la timp a lucrărilor agricole;

 Îmbătrânirea  forţei  de  muncă  în
agricultură;

 Pensii  mici  pentru  agricultori,  ceea  ce
scade  atractivitatea  investi iilor  înț
agricultură;

 Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor
din zootehnie şi agricultură;

 Impredictibilitate legislativă.

Oportunită iț Amenin ăriț
 Condiţii  favorabile  de  obţinere  a

produselor ecologice, ce pot fi exportate
în condiţii avantajoase;

 Dezvoltarea unor campanii  de informare
pentru  înfiinţarea  grupurilor  de
producători;

 Calificarea  şi  recalificarea,  instruirea  şi
perfecţionarea  persoanelor  ocupate  în

 Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor
ce pot conduce la scăderea randamentului
produc iei agricole;ț

 Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase
în agricultură;

 Parcul  de  utilaje  agricole  mic  determină
imposibilitatea  încadrării  în  perioadele
optime de executare a lucrărilor;
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agricultura de subzistenţă;
 Reabilitarea şi întreţinerea păşunilor;
 Dezvoltarea  sectorului  prelucrării

produselor agricole;
 Creşterea  valorii  adaugate  a  produselor

agricole;
 Dezvoltarea unor asociaţii profesionale şi

a  unor  organisme  de  sprijin  a
producătorilor;

 Sprijinirea  exploataţiilor  agricole  de
semisubzisten ă;ț

 Sprijinirea  fermierilor  şi  deţinătorilor  de
păduri să utilizeze serviciile de consiliere
şi  consultanţă  în  vederea  îmbunătăţirii
performanţelor  generale  ale  activităţii
acestora comform înregistrării APIA;

 Promovarea  iniţiativelor  de  dezvoltare
rurală;

 Perfecţionarea  competenţelor
profesionale  a  persoanelor  adulte  care
activează  în  domeniile  agriculturii  şi
industriei agro-alimentare;

 Existenţa  cadrului  legislativ  pentru
întemeierea  şi  dezvoltarea  exploatărilor
agricole;

 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea
productivităţii în sectorul agricol.

 Degradarea solurilor;
 Extinderea  fenomenului  de  băltire  a

solului  cu  posibile  consecin e  grave  peț
termen lung;

 Capacităţile  reduse  de  prelucrare  a
producţiei  vegetale  ce  pot  determina
pierderi  în  perioadele  de  vârf  de
producţie;

 Numărul de concurenţi în creştere pentru
produsele  agroalimentare  de  pe  piaţa
Uniunii Europene;

 Slaba informare a agricultorilor cu privire
la normele europene.

3.5. Infrastructura edilitară i de mediuș

Puncte tari Puncte slabe
 Localităţi  aparţinătoare:  Comuna  Peciu

Nou este compusă din trei sate după cum
urmează:  Peciu  Nou,  Diniaş  şi
Sînmărtinul Sîrbesc;

 Comuna  este  deservită  de  calea  ferată,
sta ia Peciu Nou;ț

 100% reţea de electricitate;
 Reţea  de  iluminat  public  în  procent  de

100%;
 Internet  i  televiziune  în  procent  deș

100%;
 Reţea  de  telefonie  mobilă  de  100%  iș

re ea de telefonie fixă 100%;ț
 Comuna  deţine  reţea  de  alimentare  cu

 Sta ia  de  epurare  şi  tratare  a  apelorț
reziduale realizată doar partial;

 Gestionarea  deşeurilor
necorespunzătoare;

 Necolectarea selecţionată a deşeurilor în
vederea  reciclării,  refolosirii,  recuperării
sau valorificării lor;

 Prezenţa  pe  cursul  râurilor  a  deşeurilor
menajere;

 Rampa de deşeuri neconformă cu UE;
 Interesul scazut al agenţilor economici în

protecţia mediului înconjurător;
 Neefectuarea de lucrări  de stabilizare în

zonele  ce  prezintă  pericole  de alunecări
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gaze în procent de 80%;
 Re ea de canalizare,  sta ie  de epurare iț ț ș

tratare  a  apelor  reziduale  în  procent  de
50%;

 Localitatea de ine 2 parcuri;ț
 Re ea  de  alimentare  cu  apă  potabilă  înț

procent de 100%;
 Re ea  de  alimentare  cu  gaz  metan  înț

procent de 100%;
 Eforturi ale autorităţilor locale de aplicare

riguroasă  a  legislaţiei  privind  protecţia
mediului;

de teren;
 Educaţia ecologică este superficială.

Oportunită iț Amenin ăriț
 Modernizarea drumurilor comunale;
 Modernizare alei pietonale în comună;
 Modernizarea sistemului rutier;
 Re ea de canalizare,  sta ie  de epurare iț ț ș

tratare a apelor reziduale;
 Dotare  cu  utilaje  şi  echipamente  pentru

serviciul  de  gospodărire  comunală  şi
salubritate  (maşina  de  colectare,  pubele
etc)  (a  se  specifica  denumirea  utilajelor
necesare şi numărul lor);

 Reabilitarea drumurilor agricole;
 Amenajarea spaţiilor verzi din localitate,

inclusiv cele situate lângă trotuare;
 Conectarea  instituţiilor  publice  din

localitate  la  internet  prin  conexiuni
broadband şi promovarea conceptului de
e-educeţie, e –guvernare, e-educaţie;

 Asigurarea  accesului  la  internet  al
populaţiei  prin  crearea  de  acces  point
internet în zonă Parc– Primarie;

 Implementarea  unor  mijloace  de
supraveghere şi sistematizare a traficului
(benzi  producătoare  de  zgomot  pentru
atenţionare),  semnalizarea  şi  protejarea
trecerilor  de pietoni  în  mod deosebit  în
proximitatea unităţilor de învăţământ;

 Închiderea platformelor de gunoi;
 Identificarea  rampelor  de  gunoi

neautorizate şi dezafectarea acestora;
 Creşterea  valorii  adaugate  a  produselor

agricole şi forestiere;
 Sprijinirea fermierilor şi deţinătorilor de

păduri să utilizeze serviciile de consiliere
şi  consultanţă  în  vederea  îmbunătăţirii
performanţelor  generale  ale  activităţii
acestora conform înregistrării APIA;

 Lipsa  resurselor  financiare  pentru
îndeplinirea  obiectivelor  de  investiţii
propuse;

 Lipsa culturii antreprenoriale;
 Cunoştiinţe  insuficiente  legate  de

elaborarea  şi  administrarea  proiectelor
finanţate  din Fondurile  Europene pentru
proiecte de infrastructură şi mediu;

 Lipsa  informaţiilor  legate  de  normele
europene  de  mediu  în  rândul  micilor
întreprinzători;

 Mentalitatea  de  indiferenţă  faţă  de
protecţia mediului;

 Lipsa  informaţiei  în  legatură  cu
programele de finanţare europeană.
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 Sprijinirea  exploataţiilor  agricole
(fermelor) de semisubzistenţă;

 Reabilitarea  şi  modernizarea  sistemelor
existente de colectare şi transport deşeuri;

 Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii
de  urgenţă  (autospecială  PSI,  buldo-
excavator, volă, tractor cu remorcă şi alte
dotări);

 Lucrari de regularizare a albiei pârâu/râu
şi  apărări  de  maluri  pt.  prevenirea  şi
reducerea  consecinţelor  distructive  ale
inundaţiilor;

 Crearea  unui  sistem  de  supraveghere
modern  pentru  cre terea  siguranţeiș
cetăţenilor;

 Consiliarea  şi  informarea  populaţiei
pentru  protecţia  mediului  şi  colectarea
selectivă a deşeurilor.

 Reducerea  eroziunii  solului  prin  lucrări
de apărare a malurilor împotriva eroziunii
în  zonele  afectate  de  acest  fenomen  şi
acţiuni  de  împădurire  în  zonele  de
formare a viiturilor, în zonele inundabile
şi în luncile râurilor;

 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor
publice  şi  a  blocurilor  de  locuinţe  prin
lucrări de reabilitare termică.

 Realizarea de perdele de protecţie a căilor
de comunicaţii, localităţilor si câmpului;

 Prevenirea/reducerea  efectelor  riscurilor
naturale prin modernizarea sistemului de
intervenţii în situaţii de urgenţă (sistemul
de avertizare);

 Reabilitare fond forestier;
 Implementarea  unui  sistem  integrat  de

colectare selectivă a de eurilor la nivel deș
localitate  sau  în  parteneriat  cu  alte
administra ii locale învecinate;ț

 Reducerea  cantităţii  de  deşeuri
biodegradabile depozitate prin realizarea
unei sta ii de compost;ț

 Reducerea  consumului  energetic  al
localitatii  prin  modernizarea  reţelei  de
iluminat  public  şi  inlocuirea  lămpilor
actuale poluante cu lămpi solare sau alte
sisteme care reduc consumul de energie
electrică;

 Dezvoltarea activităţilor de constientizare
a popula iei asupra necesităţii conservăriiț
mediului  înconjurator  şi  de  implicare  a
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acesteia  în  activităţi  de  protejare  a
mediului.

3.6. Economia locală

Puncte tari Puncte slabe
 Potenţial  existent  pentru  obţinerea  de

produse ecologice;
 Pozi ia  geo  strategică  –  situarea  înț

extremitatea vestică a ării în apropiereaț
unor poli  de atrac ie  urbană (Timi oara,ț ș
Jimbolia);

 Suportul  administraţiei  locale  oferit
noilor investitori;

 For ă de muncă calificată- 25 speciali tiț ș
agricoli;

 Comerţ  cu  amănuntul  de  mărfuri
alimentare  şi  nealimentare,  cât  şi  cu
diverse  produse  agricole  (cereale,
legume, fructe etc.), animale şi păsări vii,
articole de uz casnic şi gospodăresc etc;

 Existenţa  în  localitate  a  agenţilor
economici  care  ajută  la  dezvoltarea
localităţii  şi  crearea  unor  noi  locuri  de
muncă;

 Existenţa  în  comună  a  societăţilor
agricole  care  deţin  şi  lucrează  mari
suprafeţe de teren agricol;

 Existenţa  în  comună  unui  sector
economic diversificat, cu un număr mare
de  societă i  în  agricultură,  cre tereaț ș
animalelor i servicii către popula ie;ș ț

 Lipsa  unui  sistem  de  sprijin  pentru
implementare noţiunilor de marketing;

 Slaba  implementare  a  sistemului  de
asigurare  a  calităţii  producţiei  şi
produselor;

 Slaba  preocupare  pentru  introducerea
noilor tehnologii  şi pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare;

 Lipsa canalelor de colectare a produselor
agricole;

 Parcelarea  terenurilor  –  productivitate
scăzută;

 Ponderea redusă a sectoarelor industriale
cu tehnologii noi în domeniu de vârf;

 Lipsa unei corelări intre cererea si oferta
de for ă de muncă i investi ii reduse înț ș ț
resursele umane;

 Inexisten a la nivel na ional a unui sistemț ț
stimulativ pentru înfiin area IMM – urilorț
în ramurile economiei deficitare;

 Informarea succintă cu privire la normele
europene;

 Resurse  financiare  la  nivel  local,
insuficiente  pentru  susţinerea
/promovarea unor investiţii;

 Folosirea  unor  tehnologii  vechi,  cu
productivitate  şi  eficienţă  economică
scazută;

 Absenţa  implementării  sistemului  de
calitate în cadrul proceselor de producţie
şi a produselor.

Oportunită iț Amenin ăriț
 Modernizarea  şi  diversificarea  pieţelor

agroalimentare în localitate;
 Disponibilitatea  autorită ilor  locale  de  aț

încheia  rela ii  de  partenerial  cuț
investitorii străini i localiș

 Stimularea  înfiin ării  unor  centre  deț
prestări  servicii  pentru  agricultură

 Instabilitatea  legislativă  în  continuă
schimbare;

 Lipsa  de  receptivitate  şi  flexibilitate  a
populaţiei  locale  la  cerinţele  pieţei  care
determină decalaje economice mari, greu
de recuperat;

 Oferte  de  creditare  greu  accesibile
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(mecanizare,  reparaţii  utilaje,  furnizare
seminţe,  îngrăşăminte,  insectofungicide
etc.), prin acordarea de facilită i;ț

 Inventarierea terenurilor neutilizate, care
vor fi puse la dispozi ia întreprinzătorilorț
locali,  în  vederea  dezvării  propriilor
afaceri,  în  agricultură  i  zootehnie,  înș
baza unui acord avantajos pentru ambele
păr i;ț

 Promovarea IMM-urilor din localitate şi a
produselor/serviciilor  acestora  prin
sus inerea  participării  comune  la  târguriț
şi  expozi ii,  elaborarea  de  materiale  deț
prezentare a localitateului cu sec iune deț
economie  inclusă,  promovarea  prin
încheierea  de  înfrăţiri  şi  schimburi  de
experienţă cu localitate din străinătate;

 Construirea  infrastructurii  publice
necesare  desfăşurării  activităţilor
economice  (utilităţi,  construire  spaţii  de
desfacere  a  produselor,  spaţii  pentru
funcţionarea  firmelor  gen  incubator  de
afaceri);

 Organizarea de evenimente, în parteneriat
cu  AJOFM  pentru  promovarea  culturii
antreprenoriale în rândul tinerilor;

 Promovarea  programelor  derulate  de
guvern  pentru  stimularea  înfiinţării
microintreprinderilor;

 Dezvoltarea  de  parteneriate  între
autorităţile  publice  locale,  societatea
civilă  şi  comunitatea  de  afaceri  pentru
dezvoltarea zonelor de agrement;

 Facilitarea dezvoltării unor evenimente şi
activităţi  tematice  de  promovare  a
pescuitului local;

 Susţinerea  iniţiativelor  asociative  pentru
cresterea  eficienţei  economice  a
exploataţiilor  agricole,  cresterea  puterii
de negociere pe pieţele de desfacere şi a
capacităţii  de  valorificare  superioară  a
producţiei;

 Identificarea oportunită ilor de parteneriatț
public-privat  în  vederea  demarării  de
activităţi in domeniul industrial;

 Sprijinirea  cetăţenilor  în  obţinerea
subvenţiilor  destinate  dezvării
agriculturii;

 Elaborarea  unui  Ghid  de  produse  şi
servicii oferite de mediul de afaceri local;

(garanţii mari);
 Rata ridicată a dobânzii la credite;
 Reducerea  ponderii  populaţiei  active  şi

îmbătrânirea acesteia;
 Scăderea  continuă  a  producţiei  prin

scăderea productivităţii muncii;
 Creşterea  ponderii  muncii  la  negru,  cu

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

 Reducerea ponderii popula iei active;ț
 Migrarea  popula iei  către  alte  zone  maiț

dezvoltate sau către alte ări.ț
 Scăderea  numărului  persoanelor

calificate,  prin  ieşirea acestora din viaţa
activă;

 Creşterea  şomajului  în  rândul
absolvenţilor de liceu;

 Migrarea forţei de muncă;
 Amplificarea  pregătirii  teoretice  a  forţei

de  muncă  în  detrimentul  aspectelor
aplicative;

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

 Estomparea  tradiţiilor  locale,  odată  cu
trecerea timpului.
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 Asigurarea de facilită i pentru înfiinţareaț
unui birou de informare şi consultanţă în
domeniul economic şi juridic.

 Atragerea  de  programe  cu  finanţare
europeană  pentru  stimularea  ocupării
forţei de muncă;

 Existenţa  unor  reglementări  ce  acordă
facilităţi  angajatorilor  care  creează  noi
locuri  de  muncă  pentru  şomeri,  tineri
absolvenţi etc;

 Organizarea  de  cursuri  de  formare  şi
reconversie profesională în comună;

 Accesarea  fondurilor  europene  pentru
dezvoltarea  profesională  a  persoanelor
active din comună;

 Îmbunătăţirea  şi  perfecţionarea
competenţelor profesionale a persoanelor
adulte  care  activează  în  domeniile
agriculturii,  silviculturii  (inclusiv
proprietari de pădure) şi industriei agro-
alimentare;

 Prevenirea  creşterii  numărului  de
persoane  implicate  în  agricultura  de
subzistenţă;

 Calificarea/recalificarea,  instruirea  şi
perfecţionarea  persoanelor  ocupate  în
agricultura de subzistenţă;

 Creşterea  nivelului  de  pregatire
profesională a forţei de muncă;

 Implementarea  unor  proiecte  care  să
stimuleze implicarea rromilor în activităţi
aducătoare de venituri;

 Monitorizarea  stării  ocupaţionale  a
populaţiei.

3.7. Turism

Puncte tari Puncte slabe
 Potenţial  de  dezvoltare  a  turismului  şi

agroturismului;
 Localizarea  în  apropierea  graniţelor  cu

Serbia şi Ungaria, în zona de contact cu
UE,  la  o  distanţa  sub  700  km  de  13
capitale europene;

 Obiceiuri, tradi ii i artizanat cu multipleț ș
influen e  culturale  etnice,  maghiare  iț ș
germane, ce atrag turi ti din alte ări;ș ț

 Resurse financiare insuficiente,  investiţii
autohtone şi străine insuficiente;

 Turismul slab dezvoltat;
 Amenajare peisageră slab dezvoltată;
 Inexistenţa  unor  forme  de  promovare  a

comunei  pentru  creşterea  numărului  de
turişti pe teritoriul acesteia;

 Criză puternică privind aspectele tehnice,
financiare  şi  educaţionale  cu  care  se
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 Conservarea  tradiţilor  şi  ospitalitatea
locuitorilor din mediul rural;

 Popula ie prietenoasă i ospitalieră;ț ș
 Capacitate  de  comunicare  în  alte  limbi

datorită  popula ie  de  alte  etnii  dinț
comună;

 Natura  bine  conservată  i  nepoluată  înș
mare parte;

 Diversitatea resurselor turistice rurale;

confruntă în present turismul;
 Insuficien a  unor  activită i  de  agrementț ț

atractive;
 Inexistenţa  unui  complex  turistic  şi  de

agrement pe raza comunei Peciu Nou;
 Capacitate de cazare mică;
 Degradadea  progresivă  a  patrimoniului

cultural artistic;
 Insuficienta promovare la nivel na ional aț

atrac ilor  locale  i  a  programelor  i  aț ș ș
activită ilor de interes turistic.ț

Oportunită iț Amenin ăriț
 Promovarea turismului cultural-religios;
 Sprijinirea  înfiin ării  unor  unită i  deț ț

alimentaţie publică;
 Includerea  localită ii  într-un  traseuț

turistic care să cuprindă mai multe ora eș
i comune prin proiecte în care turismulș

este domeniu intă;ț
 Stabilirea de partereriate  i  derularea deș

proiecte turistice cu alte ora e din alte ăriș ț
şi  realizarea  de  schimburi  cultural-
turistice;

 Înfrăţirea localităţii  cu alte localităţi  din
spaţiul  UE  şi  realizarea  de  schimburi
cultural-turistice;

 Crearea de evenimente culturale care să
devină tradiţionale;

 Organizarea  de  târguri  privind
promovarea turismului gastronomic, prin
valorificarea  tradiţiilor  locale  şi  a
interferenţei  diferitelor  culturi  în
domeniu;

 Sprijinirea  înfiin ării  unor  unită i  deț ț
alimentaţie publică;

 Construirea  unui  complex  turistic  i  deș
agrement în comună;

 Crearea  unui  brand  al  comunei  şi
promovarea  obiectivelor  şi  a
evenimentelor  culturale  prin  internet,
pliante, broşuri şi info-chioşc;

 Valorificarea  potenţialului  turistic  din
zonă.

 Reacţia  redusă  a  mediului  local  la
schimbările şi provocările zilelor noastre,
conducând  la  scăderea  competitivităţii
teritoriului  comunei,  în  favoarea  altor
teritorii,  considerate  mai  interesante  de
către turisti şi investitorii în turism;

 Nerespectarea reglementărilor legale care
are  ca  rezultat  afectarea  mediului,  a
zonelor  protejate,  poluarea  mediului  iș
abapelor;

 Nepromovarea  suficientă  a  zonei  pentru
atragerea turiştilor;

 Migrarea turistică către alte regiuni cu un
poten ial mai bine dezvoltat i promovat.ț ș
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4.1. Introducere

Conform Comisiei  Europene,  schimbările climatice i  degradarea mediului  sunt  oș

amenin are fundamentală pentru Europa i pentru întreaga lume. Pentru a găsi solu iiț ș ț

la  această  amenin are,  Europa  a  formulat  o  nouă  strategie  de  cre tere,  care  săț ș

transforme Uniunea într-o economie modernă, competitivă i eficientă din punctul deș

vedere al utilizării resurselor.

Ca urmare a  declarării  stării  de urgen ă  climatică  la  nivelul  Uniunii  Europene înț

noiembrie 2019, Parlamentul European a adoptat la începutul lunii octombrie 2020

un scenariu ambi ios care presupune scăderea cu 60% a emisiilor de carbon până înț

anul 2030. Actualizarea legisla iei de mediu are ca obiectiv intermediar eliminareaț

tuturor subven iilor destinate combustibililor fosili până la finalul anului 2025, pentruț

a face ob inerea neutralită ii climatice europene realizabilă până în 2050. Pentru aț ț

monitoriza implementarea transparentă i progresul la nivelul statelor membre, legeaș

prevede i crearea unui consiliu tiin ific independent pentru schimbările climatice,ș ș ț

care se va numi EU Climate Change Council (ECCC).

Accelerarea tranzi iei ecologice nu poate fi însă realizată fără o ț schimbare economică

sistemică, fără tranzi ia spre o economie europeană incluzivă i sustenabilăț ș . Tocmai

în acest context, unul dintre scopurile Pactului Verde European, foaia de parcurs a

Uniunii Europene post-2020, este acela de a pune economia în slujba cetă enilor. ț

Asta presupune înverzirea sistemelor financiare i prioritizarea investi iilor neutre dinș ț

punct  de  vedere  climatic,  promovarea  economiei  circulare,  a  produc iei  i  aț ș

consumului  responsabil,  dar  i  stimularea coeziunii  comunitare – prin combatereaș

sărăciei energetice i scăderea inegalită ilor economice, sociale i teritoriale.ș ț ș

De asemenea, pentru a contribui la repararea daunelor economice i sociale cauzateș

de pandemia de COVID-19, Comisia Europeană, Parlamentul European i liderii UEș

au  convenit  asupra  unui  Plan  European  de  Redresare  i  Rezilien ă  -ș ț
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NextGenerationEU. Bugetul pe termen lung al Uniunii Europene (Cadrul Financial

Multianual) i instrumentul conceput pentru a stimula redresarea vor forma cel maiș

mare pachet de stimulente finan at din bugetul UE. ț  

Noul  buget  pe  termen  lung  va  consolida  mecanismele  de  flexibilitate,  pentru  a

garanta că poate răspunde unor nevoi neprevăzute. A fost proiectat în a a fel încât săș

răspundă  nu  numai  realită ilor  actuale,  ci  i  incertitudinilor  viitoare.  Bugetul  vaț ș

sus ine reconstruc ia Europei după criza provocată de COVID-19, o reconstruc ie prinț ț ț

care Europa va deveni mai ecologică, mai digitală i mai rezilientă.ș

Bugetul public european ce urmează a fi folosit pentru a îndeplini obiectivele de

tranzi ie economică i ecologică va fi de aproximativ 1,8 trilioane de euro pânăț ș

în 2027:

 „Mecanismul de Redresare i Rezilien ă – Next Generation EU” în valoare deș ț

750 miliarde de euro;

 „Cadrul Financial Multianual” în valoare de 1074, 3 miliarde de euro;

Bugetul alocat României,  din Cadrul Financiar Multianual i  Mecanismul deș

Redresare i Rezilien ă al Uniunii Europene (79,94 mld. Euro):ș ț

 Mecanismul de Redresare i Rezilien ă - 30,44 mld. Euroș ț

 Politica de Coeziune - 28,22 mld. Euro

 Politica Agricolă Comună - 19,34 mld. Euro

 Fondul de Tranzi ie Justă - 1,94 mld. Euroț
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PLANUL NA IONAL DE REDRESARE I REZILIEN Ă (30,5 miliarde EUR,Ț Ș Ț

NEXT Gen EU – NGEU)

1. Pilonul 1 - Transport durabil i Schimbări climatice ș

2. Pilonul 2- Servicii publice, dezvoltare urbană i valorificarea patrimoniului ș

3. Pilonul 3 - Competitivitate economică, Digitalizare i Rezilien ă ș ț

Pilonii Cadrului Financiar Multianual al UE 2021-2027:

1. Coeziune i valoriș  

2. Resurse naturale i mediuș  

3. Pia ă unică, inovare i digitalizareț ș

4. Vecinătate i lumeș

5. Administra ia publică europeanăț  

6. Migra ie i gestionarea grani elorț ș ț

7. Securitate i apărareș
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4.2. Parteneriatul public-privat

Bugetul public nu este suficient pentru atingerea neutralită ii climatice până în 2050,ț

spune comisarul european Valdis Dombrovskis, Uniunea Europeană ar avea nevoie

de investi ii anuale cuprinse între 175 i 290 miliarde de euro în următoarele decade –ț ș

de încă minimum 2 trilioane de euro până în 2027,  iar  ace tia  ar  putea veni  dinș

parteneriate public-private. i,  chiar dacă la prima vedere obiectivul de provoca oȘ

schimbare  de  paradigmă  sistemică  mizând  pe  investi ii  externe  ar  putea  părea  oț

solu ie nerealistă, avantajul este că acest tip de finan ări pot fi accesate descentralizatț ț

de către fiecare regiune economică în parte.
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4.3. Pactul Verde European

Pactul Verde European este foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie
durabilă,  transformând provocările legate de schimbările climatice i de mediu înș
oportunită i – în toate domeniile de politică – i asigurându-ne că tranzi ia este justăț ș ț
i  incluzivă pentru to i europenii.  ș ț Pactul verde european oferă un plan de ac iuneț

menit:

 să  stimuleze  utilizarea  eficientă  a  resurselor  prin  trecerea  la  o  economie
circulară, mai curată; 

 să refacă biodiversitatea i să reducă poluarea;ș

Planul Verde European creionează investi iile necesare i instrumentele de finan areț ș ț
disponibile. În acela i timp, arată cum se poate asigura o tranzi ie justă i incluzivă.ș ț ș
UE vrea să devină neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în
2050. 

Sunt necesare ac iuni în toate sectoarele economiei, inclusiv:ț

 investi ii în tehnologii ecologice; ț
 sprijin pentru inovare în sectorul industrial; 
 introducerea unor forme de transport privat i public mai pu in poluante, maiș ț

ieftine i mai sănătoase; ș
 decarbonizarea sectorului energetic; 
 îmbunătă irea eficien ei energetice a clădirilor; ț ț
 colaborarea cu partenerii  interna ionali  pentru îmbunătă irea standardelor  deț ț

mediu la nivel mondial; 

UE va oferi sprijin financiar i asisten ă tehnică pentru a-i ajuta pe cei mai afecta i deș ț ț
trecerea la economia verde. Pentru aceasta, a creat a a-numitul ș Mecanism pentru o
tranzi ie justăț , care va contribui la mobilizarea a cel pu in 100 de miliarde EUR,ț
în perioada 2021-2027, în regiunile cele mai afectate.
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Strategia „De la fermă la consumator”, Noua strategie privind biodiversitatea
2030, Noua agendă privind consumatorii i Planul de ac iune privind economiaș ț
circulară, în calitate de păr i fundamentale ale ț Pactului verde european, vor sprijini
de  asemenea  redresarea  economică.  În  contextul  pandemiei  de  coronavirus,  ele
urmăresc  să  consolideze  rezilien a  societă ilor  noastre  la  viitoarele  pandemii  iț ț ș
amenin ări  precum  impactul  asupra  climei,  incendiile  forestiere,  insecuritateaț
alimentară sau focarele de boală, inclusiv prin sprijinirea unor practici mai durabile
pentru  agricultură,  pescuit  i  acvacultură  i  prin  abordarea  protec iei  speciilorș ș ț
sălbatice de faună i floră i a comer ului ilegal cu acestea.ș ș ț

Strategiile con in, de asemenea, importante elemente interna ionale. Strategia privindț ț
biodiversitatea reafirmă hotărârea UE de a oferi un exemplu pentru a face fa ă crizeiț
biodiversită ii la nivel mondial. Comisia încearcă să mobilizeze toate instrumenteleț
de ac iune externă i parteneriatele interna ionale pentru a contribui la elaborarea unuiț ș ț
nou  cadru  ambi ios  al  ONU  privind  biodiversitatea  la  nivel  mondial  în  cadrulț
Conferin ei păr ilor la Conven ia privind diversitatea biologică din 2021. Strategiaț ț ț
„De  la  fermă  la  consumator”  vizează  promovarea  unei  tranzi ii  mondiale  cătreț
sisteme alimentare durabile, în strânsă cooperare cu partenerii săi interna ionali.ț

4.4. Mecanismul de Relansare i Rezilien ă (NextGenEU)ș ț

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de 750 de

miliarde  EUR,  menit  să  contribuie  la  repararea  daunelor  economice  i  socialeș

imediate  provocate  de  pandemia  de  coronavirus.  După  pandemia  de  COVID-19,

Europa va fi mai verde, mai digitală, mai rezilientă i mai bine pregătită să facă fa ăș ț

provocărilor actuale i viitoare.ș

 Mecanismul de redresare i  rezilien ăș ț  : elementul central al  Instrumentului

NextGenerationEU, cu împrumuturi i  granturi în valoare de 672,5 miliardeș

EUR disponibile pentru sprijinirea reformelor i a investi iilor întreprinse deș ț

ările UE. Scopul este de a atenua impactul economic i social al pandemiei deț ș

COVID-19 i de a face ca economiile i societă ile europene să devină maiș ș ț

durabile, mai reziliente i mai bine pregătite pentru provocările i oportunită ileș ș ț

oferite  de  tranzi ia  către  o  economie  verde  i  de  tranzi ia  digitală.  Stateleț ș ț
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membre  lucrează  la  planurile  lor  de  redresare  i  rezilien ă  pentru  a  accesaș ț

fonduri din cadrul Mecanismului de redresare i rezilien ă. ș ț

 Asisten a de redresare pentru coeziune i teritoriile Europei (REACT-UE):ț ș
NextGenerationEU include, de asemenea, 47,5 miliarde EUR pentru REACT-
EU. Este vorba despre o nouă ini iativă care continuă i extinde măsurile de ț ș
răspuns la criză i de remediere a consecin elor crizei prin intermediul ș ț
Ini iativei pentru investi ii ca reac ie la coronavirusț ț ț  i al ș Ini iativei plus pentru ț
investi ii ca reac ie la coronavirusț ț . 

 REACT-UE va contribui la o redresare ecologică, digitală i robustă a ș
economiei. Fondurile vor fi direc ionate prin:ț

- Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
- Fondul social european (FSE)
- Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD)

 Aceste fonduri suplimentare vor fi puse la dispozi ie în perioada 2021-2022 dinț
NextGenerationEU, iar în 2020 printr-o revizuire punctuală a cadrului financiar
actual. 

 NextGenerationEU  va  suplimenta  în  acela i  timp  fondurile  pentru  alteș
programe sau fonduri europene, cum ar fi Orizont 2020, InvestEU, dezvoltarea
rurală sau Fondul pentru o tranzi ie justă (JTF). ț

Pilonii Mecanismului pentru Relansare i Rezilien ă:ș ț

 Tranzi ia Verdeț

 Coeziunea Socială

 Antreprenoriatul i Competivitateaș

 Revolu ia Digitalăț

 Administra ie Rezilientăț

 Noua Genera ie.ț
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4.5. Politica Agricolă Comună (PAC) 2021-2027

 387 de miliarde EUR ca finan are PAC.ț  Politica agricolă comună (PAC) este
finan ată  din  două  fonduri  alimentate.  Pe  baza  concluziilor  Consiliuluiț
European din iulie 2020,  Fondul european de garantare agricolă (FEGA) al
PAC va fi stabilit la 291,1 miliarde EUR (în pre uri curente), în timp ce ț Fondul
european  agricol  pentru  dezvoltare  rurală (FEADR),  inclusiv  finan areaț
NextGenerationEU, se va ridica la 95,5 miliarde EUR.

 Până  la  8  miliarde  EUR  din  NextGenerationEU. NextGenerationEU va
consolida bugetul FEADR cu 8 miliarde EUR pentru a ajuta zonele rurale să
facă modificările structurale necesare pentru a atinge obiectivele Pactului verde
european i pentru a realiza ș tranzi ia digitalăț .

 Până  la  25  %  transfer  între  sprijin  pentru  venit  i  dezvoltare  rurală.ș
Pentru  a  putea  adapta  mai  bine  politica  la  priorită ile  propriilor  sectoareț
agricole, ările UE vor avea op iunea de a transfera 25 % din alocările lor dinț ț
cadrul  PAC între  sprijinul  pentru venit  i  dezvoltarea rurală.  ările  UE potș Ț
aplica  mecanisme  de  flexibilitate  suplimentare  pentru  anumite  scopuri
punctuale,  cum ar  fi  sprijinirea  obiectivelor  legate  de mediu i  de  climă iș ș
sus inerea tinerilor fermieri. Aceea i flexibilitate este posibilă în ările cu plă iț ș ț ț
directe sub medie.

Pilonul 1 (312 milioane EUR)

Politica agricolă comună urmăre te să asigure agricultorilor un nivel de via ă decentș ț
i  să  ofere  consumatorilor  o  aprovizionare stabilă  i  sigură cu alimente la  pre uriș ș ț

accesibile. „Primul pilon” al Politicii Agricole Comune (PAC) corespunde sprijinului
pentru  veniturile  fermierilor  furnizate  sub  formă  de  plă i  directe  i  măsuri  deț ș
sprijinire a pie ei.ț

Pilonul 2 (95.577 miliarde EUR)

„Al doilea pilon” al politicii agricole comune vizează îmbunătă irea competitivită iiț ț
pentru  agricultură  i  silvicultură,  protejarea  mediului  i  a  mediului  rural,ș ș
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îmbunătă irea  calită ii  vie ii  i  diversificarea  economiei  rurale  i  sus inereaț ț ț ș ș ț
abordărilor bazate pe nivel local pentru dezvoltarea rurală.

Politica comună în domeniul pescuitului – PCP (7.404 miliarde EUR), din care

Fondul european pentru pescuit i maritim (6.396 miliarde EUR)ș

Politica  comună  în  domeniul  pescuitului  (PCP)  este  un  set  de  reguli  pentru
gestionarea flotelor  europene de pescuit  i  pentru conservarea stocurilor  de pe te.ș ș
Fondul  european maritim i  pentru pescuit  sprijină punerea în  aplicare  a  PCP cuș
resursele financiare necesare. Fondul se concentrează pe proiecte de finan are careț
promovează  un  viitor  sustenabil  pentru  industria  pescuitului  european  i  pentruș
comunită ile  de  coastă,  cu  accent  deosebit  pe  reconstruc ia  stocurilor  de  pe te,ț ț ș
reducerea impactului pescuitului asupra mediului marin i  eliminarea progresivă aș
practicilor de eliminare a risipei.

Programul pentru mediu i ac iune climatică -LIFE (3.456 miliarde EUR)ș ț

Programul LIFE vizează îmbunătă irea punerii în aplicare a politicii i legisla iei UEț ș ț
în materie de mediu i climă. Programul va contribui la trecerea către o economieș
eficientă din punct de vedere al resurselor, cu emisii reduse de carbon i rezistentă laș
climă,  la  protec ia  i  îmbunătă irea  calită ii  mediului  i  la  stoparea  i  inversareaț ș ț ț ș ș
pierderii biodiversită ii.ț

4.5.1. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

FEADR finan ează contribu ia UE la programele, proiectele i măsurile de ț ț ș dezvoltare

rurală. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) este instrumentul 

de finan are prin care PAC sprijină strategiile i proiectele de dezvoltare rurală. ț ș

Acesta face parte din fondurile structurale europene de investi iiț  (fondurile ESI). 

Bugetul FEADR pentru perioada 2014-2020 s-a ridicat la aproximativ 100 de   

miliarde EUR. El va fi cheltuit pe parcursul acestei perioade, prin punerea în 

aplicare a programelor de dezvoltare rurală care se desfă oară până la sfâr itul anului ș ș

2023.

78

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_ro#eafrd
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_ro
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_ro


Propunerile  de  politică  agricolă  comună  (PAC)  pentru  perioada  2021-2027

vizează asigurarea faptului că PAC poate continua să ofere sprijin ferm agriculturii

europene,  permi ând  zonelor  rurale  prospere  i  produc iei  de  alimente  de  înaltăț ș ț

calitate. Nouă obiective comune specifice UE pun bazele politicii care abordează o

gamă  largă  de  provocări  ecologice,  sociale  i  economice  emergente  -  de  laș

conservarea  biodiversită ii  la  asigurarea  unui  venit  echitabil,  sprijinirea  reînnoiriiț

genera ionale a ac iunilor privind schimbările climatice.ț ț

Reglementările  împreună cu proiectul  Regulamentului  privind dispozi iile  comuneț

creează  cadrul  legislativ  pentru instrumentele  financiare  implementate  cu Resurse

FEADR. Au fost introduse o serie de flexibilită i care permit finan area fondului deț ț

rulment autonom, a investi iilor, reducerilor de capital, a dobânzii i a subven iilor laț ș ț

comisioane  de  garantare,  precum  i  asisten ă  tehnică  în  beneficiul  beneficiarilorș ț

finali. Combinarea instrumentelor financiare cu subven iile va rămâne posibilă.ț

Se  a teaptă  ca  instrumentele  financiare  care  utilizează  resursele  FEADR  săș

sprijine  în  principal  sectoarele  agricol  i  agroalimentar  pentru  a  realizaș

progresul  necesar  pentru  acordul  verde  european  i  atingerea  obiectivelorș

ambi ioase în conformitate cu noile strategii privind biodiversitatea i ferma laț ș

consumator. De  asemenea,  pot  contribui  la  noua  viziune  pentru  zonele  rurale,

ajutând IMM-urile rurale non-agricole să î i înceapă sau să î i dezvolte activită ile. ș ș ț

ase priorită i ale politicii de dezvoltare rurală a UE au oferit baza în perioada deȘ ț

programare 2014-2020 pentru implementarea sprijinului din Fondul european agricol

pentru dezvoltare rurală (FEADR) către zonele rurale. Statele membre i regiunileș

UE  trebuie  să  abordeze  cel  pu in  patru  dintre  aceste  priorită i  atunci  când  î iț ț ș

elaborează programele de dezvoltare rurală (PDR). Aceste priorită i politice mai largiț

sunt  împăr ite  în  domenii  specifice  de  interven ie,  cunoscute  sub  denumirea  deț ț

domenii de interes. PDR-urile stabilesc obiective cuantificate în raport cu domeniile

de focus selectate i prezintă măsurile programului i finan area alocată a acestoraș ș ț

care vor fi utilizate pentru atingerea obiectivelor.
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Priorită i FEADR 2021-2027ț

1. Prioritatea 1: Transfer de cuno tin e i inovareș ț ș

 Încurajarea inova iei, cooperării i  dezvoltarea bazei de cuno tin e în zoneleț ș ș ț
rurale; 

 Consolidarea legăturilor dintre agricultură, produc ia de alimente i silviculturăț ș
i cercetare i inovare; ș ș

Încurajarea  învă ării  pe  tot  parcursul  vie ii  i  a  formării  profesionale  înț ț ș
sectoarele agricol i forestier. ș

2. Prioritatea 2: Viabilitatea i competitivitatea fermeiș

 Îmbunătă irea  performan ei  economice  a  tuturor  fermelor  i  facilitareaț ț ș
restructurării i modernizării fermelor; ș

 Facilitarea  intrării  fermierilor  cu  calificare  adecvată  în  sectorul  agricol  iș
reînnoirii genera iilor. ț

3. Prioritatea 3: Organizarea lan ului alimentar i gestionarea riscurilorț ș

 Îmbunătă irea  competitivită ii  producătorilor  primari  printr-o  mai  bunăț ț
integrare a acestora în lan ul agroalimentar; ț

 Sprijinirea prevenirii i gestionării riscurilor agricole. ș

4. Prioritatea 4: Restaurarea, conservarea i îmbunătă irea ecosistemelorș ț

 Restaurarea, conservarea i îmbunătă irea biodiversită ii; ș ț ț

 Îmbunătă irea gestionării apei; ț

 Prevenirea eroziunii solului i îmbunătă irea gestionării solului. ș ț

5. Prioritatea  5:  Economie  eficientă  din  punct  de  vedere  al  resurselor,
rezistentă la schimbările climatice

 Cre terea eficien ei în utilizarea apei de către agricultură; ș ț
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 Cre terea  eficien ei  în  utilizarea  energiei  în  agricultură  i  prelucrareaș ț ș
alimentelor; 

 Facilitarea aprovizionării i utilizării surselor regenerabile de energie; ș

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră i amoniac din agricultură; ș

 Stimularea conservării i sechestrării carbonului în agricultură i silvicultură. ș ș

6. Prioritatea 6: Incluziune socială i dezvoltare economicăș

 Facilitarea diversificării, creării i dezvoltării întreprinderilor mici, precum iș ș
crearea de locuri de muncă; 

 Promovarea dezvoltării locale în zonele rurale; 
 Îmbunătă irea  accesibilită ii,  utilizării  i  calită ii  tehnologiilor  informa iei  iț ț ș ț ț ș

comunica iilor (TIC) în zonele rurale. ț

4.5.2. Fondul european de garantare agricolă (FEGA)

FEGA finan ează în principal ț sprijin pentru venit pentru fermieri i ș măsuri de pia ăț , 
cum ar fi achizi iile de interven ie, ajutoarele pentru depozitarea privată sau măsurile ț ț
excep ionale împotriva perturbării pie ei.ț ț

El finan ează, de asemenea, ț măsurile de informare referitoare la PAC.
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4.5.3. PNDR devine Planul Na ional Strategic ț (PNS 2021-2027)

1. Pilonul I -13,78 miliarde EUR (plăţi directe, FEGA);

2. Pilonul II - 7,01 miliarde EUR (FEADR);

3. + 0,72 miliarde EUR prin NextGenUE i ș

Mecanismul de Rezilien ă i Relansare;ț ș

Obiectivele Planului Na ional Strategic privind ț

Politica Agricolă 2021-2027

Obiectiv  General  1.  Promovarea  unui  sector  agricol  inteligent,  rezilient  iș

diversificat care să asigure securitatea alimentară

 Obiectiv Specific 1. Sprijinirea veniturilor agricole viabile i  a rezilien ei înș ț

întreaga Uniune pentru sporirea securită ii alimentareț

 Obiectiv  Specific  2.  Consolidarea  orientării  către  pia ă  i  cre tereaț ș ș

competitivită iiț

 Obiectiv Specific 3. Îmbunătă irea pozi iei fermierilor în lan ul valoricț ț ț

Obiectiv General 2. Consolidarea ac iunilor de protejare a mediului i a celorț ș

împotriva schimbărilor climatice i contribu ia la obiectivele Uniunii Europeneș ț

în materie de mediu i climăș

 Obiectiv  Specific  4.  Contribu ia  la  atenuarea  i  adaptarea  la  schimbărileț ș

climatice, precum i la energia durabilăș

 Obiectiv Specific 5. Promovarea dezvoltării durabile i a gestionării eficiente aș

resurselor naturale, cum ar fi apa, solul i aerulș
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 Obiectiv  Specific  6.  Contribu ia  la  protejarea  biodiversită ii,  îmbunătă ireaț ț ț

serviciilor ecosistemice i conservarea habitatelor i a peisajelorș ș

Obiectiv General 3.     Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale  

 Obiectiv   Specific  7.   Atragerea   i   sus inerea   tinerilor  agricultori   iș ț ș

facilitarea  dezvoltării afacerilor în zonele rurale

 Obiectiv   Specific  8.  Promovarea  ocupării  for ei  de  muncă,  a  cre terii,  aț ș

incluziunii  sociale  i  a  dezvoltării  locale  în  zonele  rurale,  inclusiv  aș

bioeconomiei i a silviculturii durabileș

 Obiectiv  Specific  9.  Îmbunătă irea  răspunsului  agriculturii  UE  la  cerin eleț ț

societă ii privind alimenta ia i sănătatea, inclusiv alimente sigure i nutritive,ț ț ș ș

produse  într-un mod sustenabil,  precum i  de euri  alimentare  i  bunăstareaș ș ș

animalelor

Obiective transversale     

 Promovarea cunoa terii, inovării i digitalizării în agricultură;ș ș

 Educa ie i formare profesională;ț ș

 Sprijinirea prin consultan ă i asisten ă tehnică dezvoltarea agricolă;ț ș ț

 Cercetare i inovareș
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4.6. Politica de coeziune

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

propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investi ii a UE iț ș

una dintre cele mai tangibile expresii ale solidarită ii.ț Cinci priorită i investi ionaleț ț

ale Politicii de coeziune:

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică iș
sprijinirea întreprinderilor mici i mijlocii.ș

 Cercetare i Inova ie ș ț (R&I);

 Digitalizare;

 Competivitate;

 Specializare Inteligentă;

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la
Paris  i  investi ii  în  tranzi ia  energetică,  energia  din  surse  regenerabile  iș ț ț ș
combaterea schimbărilor climatice.

 Energie Inovativă (Eficien ă energetică; Energie regenerabilă i măsuri pentruț ș
combatea poluării);

 Schimbări Climatice, Riscuri Naturale i Managementul Apelor;ș

 Economie circulară;

 Biodiversitate;

 Decontaminare;

 Mobilitate durabilă;

3. Europă conectată, cu re ele strategice de transport i digitale.ț ș

 Infrastructură mare;

 Transpor Durabil;

 Extindere acces la internet;
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4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale
i sprijinirea calită ii locurilor de muncă, a învă ământului, a competen elor, aș ț ț ț

incluziunii sociale i a accesului egal la sistemul de sănătate. ș

 Educa ie  (reforme  institu ionale,  educa ie  incluzivă,  competen e  digitale  iț ț ț ț ș
învă are continuă pe tot parcursul vie ii);ț ț

 Ocupare  (reforme  institu ionale  i  măsuri  pentru  tineri,  omeri  i  persoaneț ș ș ș
vulnerabile);

 Incluziune i Protec ie Socialăș ț

 Sănătate

5. Europă  mai  apropiată  de  cetă enii  săiț ,  prin  sprijinirea  strategiilor  de
dezvoltare conduse la nivel local i a dezvoltării urbane durabile în UE.ș

 Turism, Cultură, Patrimoniu;

 Dezvoltare locală;

 Dezvoltare teritorială integrată;
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4.6.1 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

FEDR  urmăreşte  consolidarea  coeziunii  economice  şi  sociale  în  cadrul  Uniunii

Europene prin  corectarea  dezechilibrelor  existente  între  regiunile  acesteia.  Fondul

European de Dezvoltare Regională.  FEDR îşi  concentrează investiţiile asupra mai

multor domenii prioritare cheie. Această abordare este cunoscută sub denumirea de

"concentrare tematică": 

 Inovare şi cercetare; 
 Agenda digitală; 
 Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 
 Economie cu emisii reduse de carbon. 

Resursele FEDR alocate acestor priorităţi depind de categoria regiunii. 

 În regiunile mai dezvoltate, cel puţin 80% din fonduri trebuie să se concentreze
pe cel puţin două dintre aceste priorităţi; 

 În regiunile de tranziţie, concentrarea este de 60% din fonduri; 
 Concentrarea este de 50% în regiunile mai puţin dezvoltate.   

În  plus,  unele  resurse  FEDR  trebuie  să  fie  canalizate  în  mod  specific  spre
proiectele legate de o economie cu emisii reduse de carbon: 

 Regiunile mai dezvoltate: 20%; 
 Regiunile de tranziţie: 15%; şi 
 Regiunile mai puţin dezvoltate: 12%. 

FEDR  acordă,  de  asemenea,  o  atenţie  deosebită  caracteristicilor  teritoriale
specifice. Acţiunile FEDR vizează reducerea problemelor economice,  de mediu şi
sociale  în  zonele  urbane,  punându-se  un  accent  special  pe  dezvoltarea  urbană
durabilă. Cel puţin 5% din resursele FEDR sunt rezervate pentru acest sector, prin
intermediul "acţiunilor integrate" gestionate de oraşe. 

Zonele dezavantajate în mod natural din punct de vedere geografic (zone izolate,
muntoase sau slab populate) beneficiază de tratament special. În cele din urmă,
zonele ultraperiferice beneficiază, de asemenea, de asistenţă specifică de la FEDR
pentru abordarea potenţialelor dezavantaje cauzate de gradul de izolare a acestora. 
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4.6.2. Interreg – Cooperare Teritorială Europeană

Cooperarea  Teritorială  Europeană  (ETC),  mai  bine  cunoscută  sub  numele  de

Interreg, reprezintă alături de  Fondul European de Dezvoltare Regională  (FEDR)

unul dintre cele două obiective ale  politicii  de coeziune i  oferă un cadru pentruș

implementarea ac iunilor comune i a schimburilor de politici între actorii na ionali,ț ș ț

regionali  i  locali  din  diferite  state  membre.  Obiectivul  general  al  cooperăriiș

teritoriale  europene (ETC)  este  de  a  promova o  dezvoltare  economică,  socială  iș

teritorială armonioasă a Uniunii Europene în ansamblu. 

Interreg  este  construit  în  jurul  a  trei  componente  de  cooperare:  transfrontalieră

(Interreg A), transna ională (Interreg B) i interregională (Interreg C).ț ș

Cooperarea interregională i  transfrontalieră post-2020ș  va fi  facilitată de noua

posibilitate ca o regiune să utilizeze păr i din propria alocare pentru a finan a proiecteț ț

în altă parte a Europei, împreună cu alte regiuni.

Noua genera ie a programelor de cooperare interregionalăț ,  transfrontalieră i trans-ș

na ională ț (anteriorul Program de   Cooperare Interregională „INTERREG EUROPE”,  

Program  de  Cooperare  Teritorială  Europeană  „URBACT  III”  i  Programulș

Transna ional  Dunărea)ț  va  ajuta  statele  membre  să  depă ească  ș obstacolele

transfrontaliere i să dezvolte ș servicii comune. 

Comisia  propune  un  nou  instrument  pentru  regiunile  de  frontieră  i  pentru  ărileș ț

dornice  să- i  armonizeze  cadrele  juridice,  denumit  ș Mecanismul  transfrontalier

european.
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Pornind  de  la  succesul  ac iunii  pilot  din  2014-2020,  Comisia  propune  creareaț

Investi iilor interregionale pentru inovareț . Regiunile cu active corespunzătoare de

„specializare  inteligentă”  vor  fi  sprijinite  mai  mult  pentru  alcătuirea  clusterelor

paneuropene în  sectoare  prioritare  precum  datele  masive  (big  data),  economia

circulară, sistemele avansate de fabrica ie sau securitatea cibernetică.ț

Investi iile în dezvoltare regionalăț  se vor axa mai ales pe obiectivele 1 i 2 (Europaș

Inteligentă  i  Europa  Verde)ș .  Acestor  priorită i  li  se  vor  aloca  65%  -  85%  dinț

resursele FEDR i ale Fondului de coeziune, în func ie de prosperitatea relativă aș ț

statelor membre. 

În cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, cel puţin 80% din

fonduri se vor concentra asupra a patru domenii prioritare:

 Inovare şi cercetare; 

 Agenda digitală; 

 Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri); 

 Economie cu emisii reduse de carbon. 
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4.6.3. Fondul Social European Plus (FSE+)

Fondul Social European Plus 2021-2027 (101,2 miliarde EUR) va fi o versiune

mai flexibilă i  mai simplă a programului  anterior prin fuzionarea unui număr deș

fonduri i programe existente:ș

1. Fondul Social European (FSE)

 FSE finan ează  proiecte  prin  care  cetă enii  sunt  ajuta i  să  î i  ameliorezeț ț ț ș

competen ele i perspectivele profesionaleț ș .

2. Ini iativa pentru ocuparea for ei de muncă pentru tineri (YEI)ț ț

 YEI este una dintre principalele resurse financiare ale UE pentru a sprijini

punerea în aplicare a sistemelor de garantare a tinerilor. A fost lansat pentru a

oferi sprijin tinerilor care trăiesc în regiuni în care omajul în rândul tinerilor aș

fost mai mare de 25%. Ini iativa pentru ocuparea for ei de muncă pentru tineriț ț

sprijină exclusiv tinerii care nu sunt în educa ie, ocupare sau formare (NEET),ț

inclusiv omerii de lungă durată sau cei neînregistrat ca solicitan i de locuri deș ț

muncă.  Se  asigură  că,  în  păr i  din  Europa,  unde  provocările  sunt  cele  maiț

acute, tinerii pot primi sprijin specific.

3. Fond pentru ajutor european pentru cei mai defavoriza i (FEAD)ț

 FEAD sprijină ac iunile ărilor UE menite să ofere asisten ă materială celorț ț ț

mai  defavorizate  persoane.  Autorită ile  na ionale  selectează  organiza iileț ț ț

partenere  care  furnizează  asisten a,  pe  baza  programelor  na ionale  pentruț ț

perioada 2014-2020 aprobate de Comisie.
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4. Programul  UE  pentru  ocuparea  for ei  de  muncă  i  inovare  socialăț ș

(EaSI)

 Programul UE pentru ocuparea for ei de muncă i inovare socială (EaSI)ț ș

este un instrument de finan are la nivel european, administrat direct de Comisiaț

Europeană, menit să sprijine politicile sociale i mobilitatea for ei de muncă înș ț

UE. Pentru a  înainta  o cerere  de finan are,  organiza iile eligibile  trebuie  săț ț

răspundă la invita ia de participare la procedura de ofertare sau/ i la o cerere deț ș

oferte.

5. Programul de sănătate al UE. (EU4HEALTH)

 EU4Health este răspunsul UE la COVID-19. Pandemia are un impact major

asupra pacien ilor, personalului medical i medical i sistemelor de sănătate dinț ș ș

Europa.  Noul  program  EU4Health  va  depă i  răspunsul  la  criză  iș ș

disponibilitatea de a aborda rezilien a sistemelor de sănătate.  EU4Health vaț

acorda finan are organiza iilor de sănătate eligibile i ONG-urilor din stateleț ț ș

membre ale UE sau din ările ter e asociate programului.ț ț

6. Fondul de ajustare la globalizare - FEG (1,6 miliarde EUR)

 FEG îi ajută pe lucrătorii disponibiliza i ca urmare a schimbărilor survenite înț

structura comer ului mondial să- i găsească cât mai repede un loc de muncă.ț ș

Persoanele fizice sau juridice afectate de astfel de modificări i care doresc săș

beneficieze  de  sprijinul  FEG  trebuie  să  se  adreseze  autorită ilor  na ionaleț ț

competente.
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4.7. Programele opera ionale în România (2021-2027)ț

 Programul Operaţional Tranzi ie Justă (POTJ)ț

 Programul Opera ional Dezvoltare Durabilă (PODD)ț

 Programul Opera ional Transport (POT)ț

 Programului Opera ional Cre tere Inteligentă, Digitalizare i Instrumenteț ș ș

Financiare (POCIDIF)

 Programul Opera ional Sănătate (POS)ț

 Programul Opera ional Educa ie i Ocupare (POEO)ț ț ș

 Programul Operaţional Incluziune i Demnitate Socială (POIDS)ș

 Programul Opera ional Regional Sud Munteniaț

 Programul Opera ional Asisten ă Tehnicăț ț
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4.7.1. Programul Operaţional Tranzi ie Justă (POTJ)ț

POTJ 2021-2027 este  elaborat  în concordan ă cu obiectivul specific  dedicat  al  Fondului  pentruț

Tranzi ie  Justă,  care  vizează  permiterea  regiunilor  i  oamenilor  de  a  aborda  impactul  social,ț ș

economic i de mediu al tranzi iei către o economie neutră din punct de vedere climatic, obiectivș ț

specific  stabilit  la  acelasi  nivel  i  men ionat  împreună  cu  obiectivele  de  politică  prevăzute  laș ț

articolul (4 )din Regulamentul UE(noul RDC)

România i-a exprimat adeziunea la cele 17 obiective de dezvoltare durabila (ODD) ale Agendeiș

2030 prin Strategia na ională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 (SNDDR). Documentulț

oferă principalele direc ii de ac iune pentru implementarea Agendei ONU 2030 pentru dezvoltareț ț

durabilă i o viziune holistică asupra intelor în care se îndreaptă România până în 2030.ș ț

Agenda 2030 i obiectivele aferente sunt asumate de Uniunea Europeana i de Statele Membre, iarș ș

Strategia  amintită  sintetizează  priorită ile  României.  În  plus,  orientările  promovate  prin  Pactulț

ecologic european încurajează modele economice care să ină seama de limitele planetei, stimulareaț

investi iilor durabile i asigurarea de locuri de muncă de calitate, o tranzi ie justă care să rezolveț ș ț

inegalită ile sociale i economice i care să nu lase pe nimeni în urmă, nici persoane, nici regiuni.ț ș ș

Prin corelarea interven iilor POTJ cu obiectivele Strategiei Na ionale pentru Dezvoltarea Durabilă aț ț

României 2030, teritoriile vizate de acest program pot deveni exemple de bună practică în ceea ce

prive te  înregistrarea  de  progrese  în  atingerea  obiectivelor  de  dezvoltare  durabila.  Aceasta  arș

asigura o abordare completa i complexa a nevoilor de dezvoltare a respectivelor jude e, atât laș ț

nivel social,  dar i  la nivel economic i  în domeniul protec iei mediului,  în spiritul obiectivuluiș ș ț

global al Agendei ONU 2030 de a nu lăsa pe nimeni în urmă.

Totodată, în elaborarea Programului Opera ional Tranzi ie Justă (POTJ) s-au avut în vedere nevoileț ț

de  dezvoltare  ale  României  în  concordan ă  Strategia  Na ională  pentru  Dezvoltarea  Durabilă  aț ț

României 2030, Semestrul European de coordonare a politicilor economice, care oferă un cadru

pentru  identificarea  priorită ilor  na ionale  în  materie  de  reforme i  monitorizarea  implementăriiț ț ș

acestora,  obiectivele  i  contribu iile  na ionale  la  realizarea  obiectivelor  UE privind  schimbărileș ț ț

climatice prezentate în proiectul Planului Na ional Integrat în domeniul Energiei i Schimbărilorț ș

Climatice  (PNIESC)  pentru  perioada  2021-2030,  Recomandările  Specifice  de  ară  din  cadrulȚ

Anexei D a Raportului de ară, Programul Na ional de Reformă 2019-2020 precum i planurile iȚ ț ș ș

strategiile regionale/locale de dezvoltare.
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Actiunile care vor face obiectul finan ării POTJ, a a cum se prevede în Pactul ecologic european iț ș ș

în Planul de investi ii pentru o Europă durabilă, vin în completarea celorlalte ac iuni din următorulț ț

cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027, însă din perspectiva unică de a contribui la

abordarea consecin elor sociale i economice ale tranzi iei către neutralitatea climatică a Uniuniiț ș ț

prin utilizarea la un loc a finan ărilor oferite în domeniul climei i al obiectivelor sociale la nivelț ș

regional.

Prin interven iile selectate, POTJ va promova diversificarea economică a celor mai afectate teritoriiț

împreună cu masuri  de recalificare  i  incluziune activă  a  lucrătorilor  i  a  persoanelor  aflate  înș ș

căutarea unui loc de muncă, însă va sprijini totodata i transformarea proceselor industriale necesarăș

pentru o tranzi ie spre o economie neutră i pentru men inerea sau cre terea numarului locurilor deț ș ț ș

muncă din aceste domenii.  Astfel,  prin POTJ vor fi finan ate măsuri care urmăresc: cre terea iț ș ș

diversificarea economică, ocuparea for ei de muncă prin recalificare sau reconversie profesională,ț

decontaminarea siturilor poluate i economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor deș

gaze cu efect de seră, eficien ă energetică i energie din surse regenerabile precum i digitalizare.ț ș ș

Viziunea na ională privind ocuparea la orizontul anului 2027 este ca pia a muncii din România săț ț

devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă i bazată pe inovare socială. Proiectarea strategica a pornitș

de la principala problemă cu care se confruntă pia a muncii reprezentată de deficitul de for ă deț ț

muncă i  de competen e  relevante,  aspect  pe  care Agenda pentru competen e România  2025 îlș ț ț

propune a fi solu ionat urmârind patru direc ii: (i) îmbunătă irea ofertei de programe de educa ie iț ț ț ț ș

formare profesională de calitate, relevante i coerente; (ii)dezvoltarea i actualizarea competen elorș ș ț

pentru  cei  cu  calificare  scăzută  sau  afla i  în  căutarea  unui  loc  de  muncă;  (iii)  furnizareaț

competen elor relevante în raport cu evolu iile tehnologice i societale; (iv) imbunătă irea colectării,ț ț ș ț

utilizării i diseminării sistematice a datelor i informa iilor în materie de competen e.ș ș ț ț

De asemenea,  obiectivul  general  al  proiectului  Strategia  Na ională  de  Ocupare  2021-2027 esteț

cre terea ocupării, în special prin activarea persoanelor inactive apte de muncă, a omerilor de lungăș ș

durată, asigurarea unor tranzi ii rapide i de calitate în ocupare pentru tinerii absolven i, dezvoltareaț ș ț

resurselor umane pentru stimularea antreprenorială i pentru a face fa ă schimbărilor tehnologice,ș ț

digitizării tot mai accentuate i economiei verzi.ș

Antreprenoriatul  poate  reprezenta  unul  din  motoarele  principale  pentru  redresarea  economică,

oferind oportunită i în special tinerilor, i crescând participarea i implicarea lor în via a economică.ț ș ș ț

Universitatile,  precum  i  administra iile  publice,  pot  juca  un  rol  important  în  promovareaș ț

antreprenoriatului, prin derularea de proiecte pentru dezvoltarea competen elor antreprenoriale, darț
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i prin sprijinirea infrastructurii suport pentru oferirea asisten ei necesare implementării ideilor deș ț

afaceri. În plus, un incubator de afaceri nu are doar rolul de a asigura infrastructura, ci i serviciileș

necesare  cre terii  ideilor  –  atragerea  de  investi ii,  asisten a  pas  cu  pas  în  toate  etapele  dinș ț ț

dezvoltarea  unei  afaceri,  eliminarea  blocajelor  privind  managementul  financiar,  problemele  de

natură juridică sau contabilă, ori resursele umane necesare.

Unele din  jude ele  care vor  beneficia  de sprijin  din JTF au o pozitionare  geografică perifericăț

judetele FTJ sunt izolate digital astfel încât pentru a sprijini procesul de tranzi ie de la o guvernareț

electronică la o guvernare digitală este necesară continuarea digitalizării  serviciilor publice prin

modernizarea  i  simplificarea  procedurilor  administra iei  publice  locale.  Reforma administra ieiș ț ț

publice evoluează lent în această privin a,  iar  interven ia fondurilor disponibile în FTJ, în acestț ț

sector  poate  facilita  procesul  de  simplificare  a  procedurilor  administrative  i  poate  contribuiș

semnificativ la progresul la nivel na ional.ț

Un alt element eviden iat de acest proiect ine de necesitatea întăririi capacită ii administrative. Nuț ț ț

numai  colaborarea  la  nivelul  autorită ilor  publice  este  esen ială  în  procesul  de  tranzi ie,  cât  iț ț ț ș

întărirea competen elor specifice în rândul personalului operativ la nivelul acestora. Formarea înț

domenii  specifice  administra iei  publice,  precum  accesarea  fondurilor  europene  i  scrierea  deț ș

proiecte  pe  diverse  axe  prioritare,  dezvoltarea  competen elor  lingvistice  în  limbi  de  circula ieț ț

interna ională,  management  financiar,  managementul  proiectelor,  expertiză  tehnică,  pot  deblocaț

anumite bariere existente în identificarea i valorificarea oportunită ilor de dezvoltare.ș ț

Criza sanitară globală provocată de pandemia Covid-19 i efectele economice i sociale determinateș ș

de aceasta au arătat vulnerabilită ile României în fa a unor ocuri externe, generate de modelul deț ț ș

dezvoltare economică i socială învechit i de multe ori necompetitiv.ș ș

Efectele  pandemiei  COVID-19 s-au resimţit  mai  puţin  în  economia  românească  comparativ  cu

economiile  mai  dezvoltate  astfel,  în  primul  trimestru  al  anului  2020,  contribuţia  la  încetinirea

creşterii înregistrându-se începând cu a doua jumătate a lunii martie. Impactul a fost important,

astfel încât dinamica anuală a produsului intern brut de 2,4% (serie brută) pentru primul trimestru a

coborât la jumătatea celei din anul precedent (+4,1%).
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Axe prioritare ale Programului Opera ional Tranzi ie Justă (POTJ)ț ț

1. Axa Prioritară 1. O tranzi ie justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, IMM-ț

urilor a cercetării i inovării i a digitalizăriiș ș

 Investi ii in înfiin area, dezvoltarea i opera ionalizarea incubatoarelor de ț ț ș ț

afaceri;

 

 Investi ii în crearea de noi întreprinderi (inclusiv spin-off-uri i start-up-uri), ț ș

inclusiv prin servicii de consultan ă;ț

 

 Investi ii în activită i de cercetare i inovare care conduc la cre terea ț ț ș ș

competitivită ii întreprinderilor;ț

 

 Dezvoltare economică prin promovarea transferului de tehnologii i sprijinirea ș

cooperării dintre industrie i cercetare;ș

 

 Investi ii productive în IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înfiin ate, care ț ț

conduc la diversificare i reconversie economică;ș

 

 Investi ii productive în alte întreprinderi decât IMM-urile;ț

 

 Cre terea competitivită ii întreprinderilor prin digitalizare i competen e ș ț ș ț

digitale avansate;

 

 Cre terea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a reduce sarcina ș

administrativă pentru mediul de afaceri;

 

 Întreprinderile în dificultate sunt excluse de la finan are, totu i , poate fi luat în ț ș

considerare ajutor temporar pentru restructurari in IMM-uri în condi ii stricte iț ș
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cu respectarea condi iilor ajutorului de stat.ț

2. Axa  Prioritară  2.  O  tranzi ie  justă  prin  investi ii  în  tehnologii  iț ț ș

infrastructuri pentru energie curată cu emisii reduse.

 Investi ii în dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde;ț

 Investi ii in activită i legate de gazul natural , utilizat ca tehnologie de legatura ț ț

care înlocuie te cărbunele, lignitul, turba sau petrolul;ș

 

 Investi ii în re ele de sta ii de încărcare a autovehiculelor electrice;ț ț ț

 

 Investi ii în achizi ionarea de material rulant pentru transport verde urban;ț ț

 

 Investi ii în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la re ea (opera ionale)  ț ț ț

poate fi o solu ie finan area acestor parcuri pe terenurile ce apar in fostelor ț ț ț

mine sau uzine astfel realizandu-se proiecte integrate 

decontaminare/regenerare/reconversie;

 

 Investi ii în realizare de turbine eoliene (ferme eoliene- conectate la re ea);ț ț

 

 Investitii in ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizarii energiei din surse 

regenerabile la nivelul operatorilor industriali.
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3. Axa Prioritară 3. O tranzi ie justă prin reducerea poluării i consolidareaț ș

economiei circulare

 Investi ii în regenerarea i decontaminarea siturilor poluate;ț ș

 

 Water management pentru cursurile de apă;

 

 Investi ii în proiecte de restaurare i de reconversie a terenurilor inclusiv prin ț ș

măsuri de management al apei i crearea de infrastructuri verzi în mediul ș

urban;

 

 Investi ii în schemele de gestionare a de eurilor la nivel local în vederea  ț ș

consolidării economiei circulare;

 

 Ac iuni de prevenire a generării de de euri i reducerea cantită ii acestora, ț ș ș ț

precum i ac iuni de cre tere a reutilizării eficiente i reciclării acestora.ș ț ș ș

4. Axa Prioritară 4. O tranzi ie justă bazată pe cre terea nivelului de ț ș

ocupare a for ei de muncă calificatăț

 Perfectionarea la locul de muncă lucratorilor; Recalificarea i reconversia ș

profesională persoanelor ocupate; Recalificarea omerilor i asisten ă pentru ș ș ț

căutarea unui loc de muncă;

 

 Sprijin financiar pt persoanele disponibilizate care sunt aproape de varsta 

pensionarii (Pension Bridging) plata contribu ii la stat pe o perioada de maxim ț

3 ani paralel cu obligativitatea participarii la cursuri de recalificare i căutare ș

activă a unui loc de muncă;
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 Pachete de mobilitate i Incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unuiș

loc de muncă.

4.7.2. Programul Opera ional Dezvoltare Durabilă (PODD)ț

PODD 2021-2027  este  elaborat  în  concordan ă  cu  obiectivul  Uniunii  Europene  de  conservare,ț

protec ie  i  îmbunătă ire  a  calită ii  mediului,  în conformitate cu articolul  11 i  cu articolul 191ț ș ț ț ș

alineatul (1) din TFUE.

PODD  are  ca  fundament  Strategia  Na ională  pentru  Dezvoltarea  Durabilã  a  României  2030,ț

document structurat conform Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă stabilite conform Agendei

2030 a ONU pentru Dezvoltare Durabilă i Concluziilor Consiliului UE, adoptate în data de 20ș

iunie  2017,  „Un  viitor  durabil  al  Europei:  răspunsul  UE  la  Agenda  2030  pentru  Dezvoltare

Durabilă”.  Astfel,  prin  Strategia  Na ională  pentru  Dezvoltarea  Durabilă  a  României  2030  suntț

asigurate  premisele  strategice  de  dezvoltare  a  României  pe  trei  piloni  principali,  respectiv

economic, social i de mediu.ș

Având  în  vedere  bazele  strategice  men ionate,  obiectivele  PODD  vizează  asigurarea  coeziuniiț

sociale, economice i teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect deș

seră i prin asigurarea utilizării eficiente a resurselor naturale.ș

Prin PODD vor fi finan ate nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: adaptarea la schimbărileț

climatice  prin  cre terea  eficien ei  energetice  i  dezvoltarea  sistemelor  inteligente  de  energie,  aș ț ș

solu iilor  de  stocare  i  a  adecvan ei  sistemului  energetic;  infrastructura  de  apă  i  apă  uzată;ț ș ț ș

economia circulară; conservarea biodiversităţii; calitatea aerului si decontaminarea siturilor poluate;

managementul riscurilor.

Din analiza socio-economică efectuată pentru sectoarele avute în vedere pentru PODD, au rezultat

următoarele aspecte:

Intensitatea energetică în România este peste media UE, ceea ce determină nevoia de cre tere aș

eficien ei energetice, scăderea emisiilor de CO2 i GES în vederea atingerii obiectivelor UE deț ș

neutralitate climatică i dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a solu iilor de stocare i aș ț ș

adecvan ei sistemului.ț
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Obiectivul general al României în domeniul energiei este conturat prin Planul Na ional Integrat deț

Energie  i  Schimbări  Climatice  (PNIESC).  Planul  stabile te  obiective,  dar  i  politici  i  măsuriș ș ș ș

aferente celor cinci dimensiuni ale Uniunii Energetice.

PODD va viza o serie de domenii investi ionale prioritare la nivel european identificate de Comisie,ț

axate pe promovarea măsurilor de eficien ă energetică, având în vedere faptul că sărăcia energeticăț

afectează o gospodărie din patru, iar intensitatea energetică la nivel na ional se men ine peste mediaț ț

Uniunii, respectiv pe promovarea energiei din surse regenerabile.

Viitoarele investi ii ce se vor realiza din PODD au în vedere, pe de o parte, îndeplinirea obiectivelorț

strategice  asumate  în  PNIESC,  precum i  sprijinirea  atingerii  obiectivelor  propuse  în  pachetulș

“Energie curată pentru to i europenii” la orizontul anului 2030.ț

Infrastructura de apă i apă uzată insuficientă i inadecvată în raport cu cerin ele de conformareș ș ț

cu directivele de mediu i pentru asigurarea adecvată a calită ii vie ii.ș ț ț

Referitor  la  alimentarea  cu  apă,  proiectele  vor  viza,  în  principal,  asigurarea  calită ii  apei  iț ș

conectarea la sistemele de alimentare cu apa in contextul proiectelor integrate regionale de apă iș

apă uzată.

În ceea ce priveşte  colectarea şi  epurarea apelor  uzate  urbane,  finan area va fi  acordată  pentruț

aglomerările cu peste 2000 l.e. dând prioritate finalizăriii investi iilor în aglomerările peste 10.000ț

de locuitori echivalen i, astfel încât să fie evitate penalită ile generate de infringement i să nu fieț ț ș

afectat  procesul  de  regionalizare  care  reprezintă  pilonul  principal  de  sus inere  a  procesuluiț

investi ional  în  sector.  Totodată,  proiectele  vor  avea  ca  obiectiv  i  asigurarea  facilită ilor  deț ș ț

management al nămolului rezultat de la sta iile de epurare. Pentru sectorul de apă i apă uzată se vaț ș

acorda prioritate proiectelor care vizează colectarea i epurarea apelor uzate, fără a fi afectat însăș

principiul abordarii integrate al investi iilor în sector.ț

Necesitatea accelerării tranzi iei spre economia circulară printr-o gestionare eficientă a de eurilor.ț ș

Politica na ională în domeniul gestionării de eurilor se subscrie politicii europene în materie deț ș

prevenire  a  generării  de eurilor  i  urmăre te  reducerea  consumului  de  resurse  i  punerea  înș ș ș ș

practică a ierarhiei de eurilor. Investi iile PODD vizează consolidarea economiei circulare, prinș ț

prevenirea generării de de euri i reducerea acestora, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare,ș ș

reparare i reciclare sau alte operaţiuni, precum i închiderea depozitelor neconforme, astfel încâtș ș

valoarea produselor, a materialelor i a resurselor să fie men inută în economie cât mai mult timpș ț

posibil.
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Scopul acestor investi ii îl reprezintă contribu ia la îndeplinirea tuturor obiectivelor prevazute înț ț

legisla ia na ională i  a celor din Pachetul  privind economia circulară,  în principal  pregătireaț ț ș

pentru reutilizare şi reciclarea a 65% din masa de eurilor municipale i reducerea cantită ii deș ș ț

de euri  municipale  depozitate  până la  minim 10% din  cantitatea  totală  de  de euri  municipaleș ș

depozitate până in 2035.

Nivelul  limitat  de  conservare  a  biodiversităţii  în  ariile  Natura  2000  si  de  asigurare  a

managementului  adecvat  pentru  menţinerea  sau  refacerea  stării  favorabile  de  conservare  a

habitatelor şi speciilor

PODD se vor avea în vedere investi ii care vizează conservarea biodiversită ii prin: asigurarea unuiț ț

management eficient al ariilor naturale protejate; protecţia diversită ii biologice, inclusiv refacereaț

ecosistemelor degradate din ariile protejate, dezvoltarea capacită ii administrative a structurilor deț

management i autorită ilor de reglementare. Totodată, va fi avută în vedere cre terea nivelului deș ț ș

cunoa tere privind biodiversitatea, ecosistemele i serviciile aferente acestora.ș ș

De asemenea, protec ia biodiversită ii se va realiza i în cadrul celorlalte priorităţi de finanţare dinț ț ș

PODD sau alte programe, care vor promova proiecte bazate pe infrastructura verde şi serviciile

oferite de ecosisteme, în acord cu elementele rezultate din evaluarea impactului asupra mediului.

Astfel, PODD va sprijini elaborarea şi implementarea planurilor de management pentru siturile

Natura 2000 i ariile naturale protejate (inclusiv conectivitatea ecologică), dezvoltarea de măsuriș

generale de cunoa tere (inclusiv studii), monitorizare i conservare a diversită ii biologice, precumș ș ț

i acţiuni de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor degradate.ș

Prin PODD sunt vizate de asemenea investi iile de modernizare a monitorizării calită ii aerului iț ț ș

cele privind eficien a energetică în sisteme de încălzire centralizată (SACET), restul măsurilor careț

conduc la îmbunătă irea calită ii aerului (ex. eficien a energetică în clădiri publice i reziden iale ,ț ț ț ș ț

mobilitate urbană etc.) vor fi realizate prin programele regionale i tranzi ie justă.ș ț

Investi iile  PODD  vor  promova,  în  principal,  măsuri  de  investigare  preliminară  i  detaliată,ț ș

evaluarea riscului asupra mediului i, ulterior, remedierea siturilor contaminate, inclusiv refacereaș

ecosistemelor  naturale i  asigurarea calită ii  fatorilor  de mediu,  în vederea protejării  sănătăţiiș ț

umane.

Având  în  vedere  gradul  gradul  insuficient  de  adaptare  la  efectele  schimbărilor  climatice  şi

managementul  riscurilor,  au  fost  identificate  nevoile  de  investi ii  prioritare  pentru  a  promovaț

adaptarea  la  schimbările  climatice,  prevenirea  riscurilor  i  rezilien a în  fa a  dezastrelor  i,  înș ț ț ș

special, pentru a pune în aplicare strategii de prevenire a riscurilor i a aborda riscurile legate deș
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schimbările climatice i riscurile naturale (inunda ii, secetă, incendii forestiere, alunecări de teren,ș ț

cutremure), conform priorită ilor stabilite la nivel na ional i în cadrul coordonării i cooperăriiț ț ș ș

transfrontaliere i transna ionale.ș ț

În ceea ce  prive te  managementul  riscurilor,  este  în  continuare  nevoie  de  investi ii  în  vedereaș ț

asigurării unei societă i reziliente la riscuri i dezastre i adaptată la realitatea opera ională. Astfelț ș ș ț

sunt necesare investi ii privind prevenirea riscurilor, dar si de investi ii inând seama de nevoiaț ț ț

comunită ii de a se adapta i recupera după un dezastru prin men inerea i reabilitarea structurilorț ș ț ș

i func iilor sale esen iale.ș ț ț

Axe prioritare - Programul Opera ional Dezvoltare Durabilă (PODD)ț

1. Axa Prioritară 1. Promovarea eficien ei energetice, a sistemelor i re elelorț ș ț

inteligente de energie i a solu iilor de stocare i reducerea emisiilor de ș ț ș

gaze cu efect de seră

 Ac iunea 1.1. Îmbunătă irea eficien ei energetice a IMM-urilor i a ț ț ț ș

întreprinderilor mari;

 

 Ac iunea 1.2. Reducerea emisiilor de GES i creşterea eficienţei energetice în ț ș

sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice;

 

 Ac iunea 1.3. Sisteme i re ele inteligente de energie i solu ii de stocare;ț ș ț ș ț

2. Axa Prioritară 2. Dezvoltarea infrastructurii de apă i apă uzată i ș ș

tranzi ia la o economie circularăț

 Ac iunea 2.1 Investi ii în sectorul apei i apei uzate, pentru a îndeplini ț ț ș

cerin ele directivelor de mediu;ț

 

 Ac iunea 2.2 Gestionarea eficienta a de eurilor în vederea accelerării ț ș

tranzi iei spre economia circulară, pentru a îndeplini cerin ele directivelor de ț ț

mediu;
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3. Axa Prioritară 3. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, 

asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate

 Ac iunea 3.1 Conservarea biodiversită ii pentru a îndeplini cerin ele ț ț ț

directivelor de mediu;

 

 Ac iunea 3.2 Îmbunătă irea monitorizării calită ii aerului pentru îndeplinirea ț ț ț

cerin elor de monitorizare i reducere a emisiilor rezultate din directive;ț ș

 

 Ac iunea 3.3 Investigarea preliminară i detaliată a siturilor contamionate, ț ș

evaluarea riscurilor asupra mediului si remedierea siturilor;

  

4. Axa Prioritară 4. Promovarea adaptării la schimbările climatice şi 

managementul riscurilor

 Ac iunea 4.1 Managementul iunda iilor i al secetei;ț ț ș

 

 Ac iunea 4.2 Combaterea eroziunii costiere;ț

 

 Ac iunea 4.3 Îmbunătă irea sistemului de managementul riscurilor;ț ț
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4.7.3. Programul Opera ional Transport (POT)ț

Viziunea pentru anul 2030 este de a extinde/moderniza infrastructura de transport pe

teritoriul Romaniei in vederea imbunatatirii conectivitatii intre regiunile tarii dar si cu

restul tarilor din Uniunea Europeana.

Obiectivul general  - POT 2021-2027 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de

dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2021-2027 şi în acord

cu Raportul de ară, si Recomandarile specifice de Tara, dar si strategiei dezvoltata deț

Romnaia pentru recuperarea decalajelor de dezvoltare in domeniul infrastructurii de

transport,  Planul  investitional  pentru  dezvoltarea  infrastructurii  de  transport

peperioada 2020-2030.

Strategia POT s-a dezvoltat la intersec ia politicii europene de transport eviden iatăț ț

prin Politica TEN-T, Strategia Europa 2020, pachetul “Europa în mi care” i nevoileș ș

na ionale  de  dezvoltare  a  infrastructurii  i  serviciilor  de  transport,  precum  i  aț ș ș

siguran ei rutiere a a cum sunt prezentate în Strategia actualizată de implementare aț ș

Master  Planului  General  de  Transport  al  României  parte  din  Planul  Investi ionalț

pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030.

Prin urmare principala provocare pe care POT 2021-2027 va trebui să o rezolve o

reprezintă  recuperarea  decalajului  de  dezvoltare  a  infrastructurii  de  transport  a

României,  adaptata  inclusiv  utilizarii  duale  si  asigurând  în  acela i  timp atingereaș

obiectivelor europene de reducere a emisiilor de carbon i transferul spre o mobilitateș

durabilă i sigură.ș

Pentru identificarea celorlalte provocări  la  care  POT 2021-2027 va răspunde sunt

avute in vedere principalele obiective prevăzute de documentele strategice europene

i  na ionale, precum i  impactul asupra economiei  globale produs de criza nouluiș ț ș

Coronavirus COVID-19.
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Strategia Na ională de Dezvoltare Durabilă 2030 recunoa te importan a transportuluiț ș ț

în ceea ce prive te dezvoltarea durabilă, mai ales din perspectiva calită ii aerului i aș ț ș

tranzi iei către mijloace cu emisii reduse (sau fără emisii).ț

Din perspectiva guvernan ei transportului rutier, se constată o necesitate de cre tere aț ș

capacită ii în pregătirea si implementarea proiectelor.ț

Nevoi de dezvoltare: creşterea accesibilită ii regiunilor i popula iei prin construc ia/ț ș ț ț

modernizarea re elei rutiere, la standarde europene, în special la nivelul re elei TEN-ț ț

T; reducerea inciden ei accidentelor cu efecte grave; reducerea timpului de staţionareț

la ieşirea din ţară; îmbunătă irea guvernan ei sectorului rutier.ț ț

Axe  prioritare  ale  Programului  Opera ional  Transport  2021-2027  relevanteț

strategiei de dezvoltare locală:

 Îmbunătă irea conectivită ii prin dezvoltarea re elei TEN-T de transport rutier;ț ț ț

 

 Îmbunătă irea conectivită ii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru ț ț

accesibilitate teritorială;

 

 Cre terea gradului de siguran ă i securitate pe re eaua rutieră de transport;ș ț ș ț  

4.7.4.  Programului  Opera ional  Cre tere  Inteligentă,  Digitalizare  iț ș ș

Instrumente Financiare (POCIDIF)

Programul Opera ional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiareț

(POCIDIF)  propune  măsuri  în  domeniile  cercetării,  dezvoltării  şi

inovării/specializării  inteligente  i  în  domeniul  digitalizării,  finan ate  fie  prinș ț

granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de ajutor de stat,

după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel na ional.ț
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Rezultatele RO în ceea ce prive te serviciile publice digitale sunt mult sub mediaș

UE,  astfel  s-au  identificat  nevoile  de  investi ii  prioritare  pentru  a  valorificaț

avantajele digitalizării pentru cetă eni, societă i comerciale i guverne i, în specialț ț ș ș

pentru  a  spori  măsurile  privind  e-guvernarea,  inclusiv  prin  introducerea  iș

consolidarea  unor  servicii  interoperabile  la  nivel  european,  învă area  on-line,ț

competen ele digitale (conform RT2019).ț

Conform RT2020, nivelurile competen elor digitale de bază i avansate rămân celeț ș

mai scăzute în rândul SM UE. Mai mult de o cincime dintre români nu au folosit

niciodată  internetul,  iar  mai  pu in  de  o  treime  au  abilită i  digitale  de  bază.ț ț

Totodată, măsurile de distan are fizică impuse în contextul crizei COVID-19 auț

arătat faptul că întregul sistem educa ional este nepregătit pentru a furniza serviciiț

de educa ie în sistem online, situa ia fiind cu atât mai precară în ciclurile inferioareț ț

de învă ământ i în mediul rural, unde atât accesul elevilor, cât i dotarea unită ilorț ș ș ț

de învă ământ are un grad ridicat de precaritate.ț

Totodată,  RT2019  precizează  că  sistemul  de  învă ământ  este  subfinan at,  iarț ț

capacită ile  administrative  necesare  pentru  modernizarea acestuia  trebuie  să  fieț

consolidate.  S-au adoptat măsuri pentru îmbunătă irea competen elor digitale înț ț

coli (CE, 2018), dar numai 52 % dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 i 19 aniș ș

au competen e digitale de bază sau peste acest nivel.ț

Axe prioritare  ale  Programului  Opera ional  Creştere  Inteligentă,  Digitalizare  şi  Instrumenteț

Financiare (POCIDIF) relevante strategiei de dezvoltare locală:

1. Axa Prioritară 1 - Educa ie. ț  

Potrivit  Strategiei  privind  modernizarea  infrastructurii  educa ionale  2017-2023,  problemeleț

curente cu care se confruntă sistemul educa ional sunt: inadecvarea i insuficien a resurselor ITț ș ț

la nivel central, inexisten a unor resurse IT semnificative la nivel local i lipsa unei strategiiț ș

adecvate  pentru  abordarea  problemei  instrumentelor  de  lucru  mai  ales  la  nivelul  cadrelor

didactice, a func ionarilor i a elevilor.ț ș
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Programele  de  învă ământ  i  infrastructura  existente  nu  reflectă  într-o  măsură  suficientăț ș

necesitatea de a spori competen ele digitale ale elevilor. Numărul de coli foarte bine echipateț ș

din punct de vedere digital i de coli conectate din România este semnificativ mai mic decâtș ș

media UE.   

Sistemele  locale  sunt  practic  inexistente,  atât  la  nivelul  unită ilor  de  învă ământ  cât  i  alț ț ș

inspectoratelor. Eventualele sisteme implementate la acest nivel au fost realizate cu eforturi pe

plan local,  fără a avea criterii  de calitate clare i  fără a fi  bazate pe o strategie coerentă.ș

Acestea nu pot fi gestionate unitar, având probleme importante de securitate i de asigurare aș

disponibilită ii, i, cel mai important, nu vor putea fi integrate cu noile sisteme critice – Sistemeț ș

Integrate de Management.

Tehnologia  informa iei  i  a  comunica iilor  este  esen ială  în  procesul  de  predare-învă areț ș ț ț ț

facilitând gestiunea comunicării, crea iei i informa iei, urmărindu-se îmbunătă irea eficien ei iț ș ț ț ț ș

eficacită ii educa iei la toate nivelurile, atât în cadre formale cât i informale.ț ț ș

Modelul  actual  de  realizare  a  investi iilor  în  infrastructura  de  educa ie  din  România  nuț ț

abordează  explicit  inechită ile  din  educa ie  i  nici  calitatea  infrastructurii  educa ionale,ț ț ș ț

amplificând  de  fapt  inegalită ile  multiple  socio  -  economice  si  culturale,  reflectate  i  înț ș

condi iile de predare i învă are constatate la nivel jude ean, al comunită ilor rurale i urbaneț ș ț ț ț ș

sau pe niveluri de învă ământ.ț

Urmare a crizei generate de pandemia de Covid19, au fost luate o serie de măsuri necesare

pentru a sprijini procesul educa ional (elevi i cadre didactice învăţământ preuniversitar) prinț ș

achizi ia în cadrul POC de echipamente mobile IT, precum i a altor echipamente/dispozitiveț ș

electronice necesare desfă urării activită ii didactice în mediu on-line pentru 400.000 elevi.ș ț

Având în vedere că aceste măsuri vizează interesul strategic na ional de a asigura cele mai buneț

condi ii pentru desfă urarea activită ilor didactice, respectiv a serviciului public de educa ie,ț ș ț ț

este necesară continuarea acestor măsuri pentru a oferi acelea i condi ii tuturor elevilor careș ț

nu au acces la educa ie în mediul on-line.ț

Continuarea  procesului  de  digitalizare  în  educa ie  i  a  sus inerii  măsurilor  de  e-guvernareț ș ț ,

continuarea  demersurilor  de  dezvoltare  a  unei  re ele  IT  în  fiecare  coală,  complementar  cuț ș

proiectele finan ate in perioada 2014–2020. În plus, implementarea infrastructurii IT, completatăț

de instalarea software-ului educa ional (pentru predare, testare) va încuraja predarea asistată deț
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IT.  Se  urmareste,  de  asemenea,  sustinerea  de  interven ii  care  vizează  digitalizarea  iț ș

interoperabilitatea  în  domeniul  educa iei  (echipamente  i  infrastructură,  baze  de  date,  soft,ț ș

platforme digitale) pentru modernizarea serviciilor publice digitale existent.

Datorită gradului de noutate reprezentat de factorul tehnologic, elevii vor fi stimula i să devinăț

mai  implica i  în  procesul  de  învă are  care,  în  timp,  va  avea  un  impact  pozitiv  asupraț ț

performan ei lor colare, cu poten ialul de a reduce rata abandonului colar. Materialele vizualeț ș ț ș

interactive i sursele de informa ie adi ionale furnizate de Internet vor cre te implicarea elevilor.ș ț ț ș

Folosirea  IT  va  permite,  de  asemenea,  adaptarea  materiilor  predate  în  concordan ă  cuț

aptitudinile elevilor, sus inând învă area personalizată i individualizată.ț ț ș

Această  abordare  este  sincronizată  cu  strategia  de  dezvoltare  economică  bazată  pe

specializarea inteligentă care implică o dezvoltare economică i inova iei  în concordan ă cuș ț ț

specificitatea domeniului.

Obictiv specific 

Adaptarea serviciilor educa ionale adresate elevilor i cadrelor didactice, pentru fiecare nivelț ș

educa ional (liceal, profesional, dual, postliceal etc.), în corela ie cu dinamica pie ei muncii,ț ț ț

inclusiv pentru cre terea competen elor digitale.ș ț

2. Axa Prioritară 2 - Cultura.

Diminuarea poten ialului cultural i neimplicarea culturii în politicile de dezvoltare scad anseleț ș ș

consolidării educa iei cetă enilor.ț ț

Digitizarea patrimoniului are beneficii  sociale, culturale i economice i este o solu ie pentruș ș ț

prezervarea patrimoniului cultural. Patrimoniul cultural imobil din RO, constituit dintr-un număr

total de 30.136 monumente istorice, se confruntă cu o ierarhizare deficitară a interven iilor deț

conservare i restaurare. Mai mult, pentru 43% dintre monumentele istorice nu este cunoscutăș

starea de conservare, iar pentru 34% nu se cunoa te nici regimul de proprietate, pentru multeș

monumente existând doar informa ii minimale precum denumire, adresă - diferit de localizare - iț ș

datare.  Astfel,  printre  alte  riscuri  identificate  precum  managementul,  pregătirea  în  caz  de

dezastru, dar mai ales interven ia asupra monumentelor istorice acestea sunt momentan foarteț

dificil de realizat.În acest context, devine imperativă realizarea unei baze de date complete iș
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actualizate  privind starea monumentelor  din RO, prin utilizarea de mijloace IT (scanare 3D,

istoric, regim juridic), instrument de valorificare a poten ialului existent i totodată de sprijin aț ș

grupurilor intă de cetă eni na ionali i europeni interesa i fie de interac ionarea cu administra iaț ț ț ș ț ț ț

na ională i locală, fie de turismul cultural.ț ș

Obiectiv specific - continuarea digitalizării în cultură

Proiectele propuse sunt în concordan ă cu priorită ile stabilite prin Strategia pentru cultură iț ț ș

patrimoniu na ional 2016-2022, acestea vizând digitalizarea în domeniul culturii.ț

3) Axa Prioritară 3 - E-guvernare.   

DESI2020  arată  că  la  nivel  european  RO ocupă  locuri  slabe  în  competi ia  cu  alte  SM laț

competitivitate digitală, la nivelul competen elor de bază i avansate ale capitalului uman; laț ș

utilizarea internetului, precum i în privin a serviciilor publice digitale, respectiv întreprinderiș ț

utilizând schimbul electronic de informa ii.ț

De i RO a avut o cre tere economică semnificativă în ultimii 20 de ani, aceasta este cu (1,2-ș ș

2,5)% pe an sub cre terea înregistrată de ările din spa iul est european care sunt într-un stadiuș ț ț

avansat din punct de vedere al digitizării serviciilor guvernamentale. Chiar dacă digitalizarea

este doar unul dintre factorii care determină cre terea economică, absen a unor instrumenteș ț

care  să  faciliteze  standardizarea  informa iilor  la  nivelul  administra iei  publice  centrale  areț ț

consecin e negative. ț  

Obiective  specific  -  Opera ionalizarea  serviciilor  publiceț  (fiscalitate,  pensii,  EV  rămase

neacoperite  în  perioada 2014-2020,  precum i  alte  EV potrivit  Documentului  de politică e-ș

guvernare), îmbunătă irea cadrului de interoperabilitateț  la nivelul serviciilor publice cu accent

pe securitatea cibernetică i facilitarea procesului guvernamental de luare a deciziilor prinș

sisteme i solu ii complexeș ț .

Această nevoie este reflectată i de obiectivul general al politicii publice de e-guvernare “E-ș

RO. O politică publică în domeniul e-guvernării”, care se referă la cre terea numărului i aș ș

calită ii serviciilor publice electronice din RO.ț
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4.7.5. Programul Opera ional Sănătate (POS)ț

Domeniul sănătă ii publice, obiectiv de interes social major, a fost identificat ca prioritar pentruț

investi iile  din  fonduri  nerambursabile,  fiind  men ionat  în  acest  sens  în  cadrul  mai  multorț ț

documente strategice (Strategia Na ională de Cercetare, Dezvoltare i Inovare (SNCDI), Strategiaț ș

Na ională de Competitivitate (SNC), Strategia Na ională de Dezvoltare Durabilă (SNDD), Strategiaț ț

Na ională de Sănătate (SNS etc.)ț .

Conform Raportului de ară pentru România din 2019 (R ), sistemul de sănătate se confruntă cuț Ț

mai multe probleme, printre care:

 finan area redusă i ineficientă a resurselor publice limitează eficacitatea sistemului de ț ș

sănătate;

 

 migrarea în continuare a for ei de muncă din acest domeniu ce a condus la un deficit ț

considerabil de medici i de asistente medicale;ș

 

 înfiin area centrelor de asisten ă medicală de proximitate a întârziat i mai mult, limitând ț ț ș

astfel perspectivele de trecere la serviciile de îngrijire medicală ambulatorie 

 

 acces limitat al persoanelor din mediul rural i a grupurilor vulnerabile ș la servicii i ș

asisten ă medicală;ț

 

 diversele măsuri de politică planificate pentru a stimula adoptarea solu iilor de e-sănătate ț

în cadrul sistemului de sănătate continuă să fie întârziate, inclusiv trecerea la o utilizare

complet func ională a dosarelor electronice de sănătate;ț

 

 întârzieri în ceea ce prive te realizarea reformelor în domenii-cheie precum întărirea ș

capacită ii în asisten a medicală primară i dezvoltarea asisten ei medicale comunitare prinț ț ș ț

crearea centrelor de asisten ă medicală comunitară integrate (CCI) , dar i construirea ț ș

spitalelor regionale;
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 capacitatea administrativă limitată la nivelul Ministerului Sănătă ii i a autorită ilor de ț ș ț

sănătate publică locale;

 

 planificarea deficitară a investi iilor i angajamentul politic redus care contribuie la ț ș

întârzierea reformelor;

 

 Sistemul de îngrijiri ambulatorii este în continuare subutilizat, transferul serviciilor 

medicale acordate în spital către sistemul de sănătate ambulator este în continuare lent i ș

fragmentat. 

 

 serviciile sociale, de ocupare a for ei de muncă, de sănătate i de educa ie slab integrate;ț ș ț

Axe Prioritare ale Programului Opera ional Sănătate (POS)ț    

1. Prioritatea 1: Investi ii pentru construirea spitalelor regionale i infrastructuri spitalice tiț ș ș

noi cu impact teritorial major

 Infrastructura de sănătate a României i cadrul de furnizare a serviciilor fie nu au fostș

adaptate  la  tehnologiile  moderne,  fie  în  unele  zone aceasta  este  precară sau nu există,

capacitatea sistemului sanitar fiind astfel una redusă în a satisface nevoile medicale ale

pacien ilor.ț

 Nevoia de a avea un nivel ter iar de sănătate capabil să ofere servicii performante mai alesț

pentru cazurile de urgen ă i patologiile cu un grad ridicat de mortalitate, precum i pentruț ș ș

a facilita accesul grupurilor vulnerabile la acest tip de asisten ă, a determinat ca una dinț

priorită ile principale să fie crearea unei re ele strategice de „spitale regionale de urgen ă”.ț ț ț

2. Prioritatea 2:  Servicii  de asisten ă medicală  primară,  comunitară i  servicii  oferite  înț ș

regim ambulatoriu

 Serviciile  de  medicină  a  familiei  suferă  de  un  deficit  de  infrastructură.  Acestea  sunt

distribuite  în  mod  inegal,  zona  rurală  a  României  fiind  încă  o  zonă  neacoperită  în

conformitate cu nevoile pacien ilor la momentul actual. Investi iile în această infrastructurăț ț
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au fost  realizate  în  mod limitat  prin  intermediul  programului  PNDL 2  i  PNDR 2007-ș

2013/2014-2020. inând cont de legisla ia na ională în ceea ce prive te orarul normal deȚ ț ț ș

lucru al medicilor de familie,  concomitent cu investi iile în acest tip de infrastructură oț

aten ie va fi acordată investi iilor în centre de permanen ă.ț ț ț

     

 Actualmente în România, mare parte din serviciile de sănătate se acordă direct în spital,

acest segment fiind mult hipertrofiat, pe când serviciile furnizate în comunitate sunt oferite

într-un volum mult  sub necesar  (ex.  servicii  de asigurarea sănătă ii  mamei i  copilului,ț ș

servicii  de  îngrijiri  la  domiciliu  pentru  pacien ii  dependen i,  servicii  de  monitorizare  aț ț

pacien ilor cu diabet, etc.). Ambulatoriul trebuie să de ină o pondere mult mai importantă înț ț

oferirea de servicii medicale de specialitate i să constituie un filtru eficace în reducereaș

spitalizărilor evitabile. Pentru a putea răsturna aceasta piramidă a serviciilor, investi iile înț

infrastructura  trebuie  realizate  în  toate  unită ile  care  furnizează  asisten a  medicalăț ț

ambulatorie, nu doar în ambulatoriile spitalelor jude ene, oră ene ti, municipale pentru aț ș ș

putea asigura un acces la acest tip de servicii si altor grupuri vulnerabile.

  

 Prin  urmare,  în  vederea  îmbunătă irii  accesibilită ii  i  eficacită ii  asisten ei  medicaleț ț ș ț ț

primare şi integrarea cu serviciile de asisten ă medicală comunitară se impune ca, dincoloț

de măsurile de furnizare a serviciilor medicale (cu accent pe persoane din mediul rural,

persoane din zone greu accesibile,  din zone cu popula ie  dezavantajată socio-economic/ț

vulnerabilă) finan area din FSE să acorde o importan ă deosebită finan ării de instrumenteț ț ț

suport / măsuri sistemice care să genereze schimbarea piramidei furnizării serviciilor de

sănătate,  anume:  cre terea  graduală  a  serviciilor  de  asisten ă  medicală  primară,  aș ț

serviciilor  medicale  la  nivelul  comunită ii  i  a  serviciilor  furnizate  în  ambulatoriuț ș

concomitent  cu  reducerea  treptată  a  consulta iilor  furnizate  în  serviciile  medicale  deț

urgen ă, la camerele de gardă ale spitalelor i cu reducerea utilizării paturilor de spital.ț ș

3. Prioritatea  3:  Servicii  de  reabilitare,  paliaţie  şi  îngrijiri  pe  termen  lung  adaptate

fenomenului  demografic  de  îmbătrânire  a  populaţiei  şi  profilului  epidemiologic  al

morbidităţii

 Pentru  îmbunătă irea  accesibilită ii,  a  eficacită ii  serviciilor  de  reabilitare/  recuperare,ț ț ț

serviciile de îngrijire paliativă/ serviciile de îngrijire pe termen lung nevoia de investi iiț
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FSE+  rezidă  în  egală  măsură  în  finan area  de  instrumente  suport  care  să  generezeț

modificări sistemice.

  

 Investi iile în îngrijirea paliativă sunt necesare pentru a putea cre te ponderea de paturiț ș

apar inând sectorului  public  din numărul  total  de paturi  existent  la  nivelul  ării  pentruț ț

îngrijirea paliativa, pentru a putea asigura accesul la îngrijirea paliativa la nivelul tuturor

jude elor  existente,  inând  cont  de  faptul  că  serviciile  existente  de  îngrijiri  paliative  laț ț

domiciliu,  în  ambulatoriu,  echipe  mobile,  spital  reprezintă  2%  din  necesarul  la  nivel

na ional.ț

4. Prioritatea 4: Cre terea eficacită ii sectorului medical prin investi ii în infrastructură iș ț ț ș

servicii   

 Cheltuielile  pentru  sănătate  în  România  sunt  cele  mai  scăzute  din  UE atât  pe  cap  de

locuitor (1.029 EURO, media UE27 fiind de 2.884 EURO), cât i ca procent din PIB (5%ș

fa ă de 9,8% în UE). iar sistemul de sănătate este subfinan at într-o măsură semnificativă. ț ț
  

 Rata mortalită ii evitabile prin preven ie s-a aflat în 2016 pe locul al patrulea printre celeț ț

mai  ridicate  din  Europa,  aspect  din  care  reiese  necesitatea  unor  interven ii  eficace  înț

materie de sănătate publică i de preven ie. Accesul la servicii preventive este în continuareș ț

limitat, deficitar, inechitabil i neuniform din punct de vedere al calită ii serviciilor oferite.ș ț

 Eforturile depuse în perioada de programare 2014-2020 în ceea ce prive te implementareaș

din  fonduri  externe  nerambursabile  a  unor  programe  de  screening  (popula ional)/ț

diagnosticare trebuie continuate cu accent al finan ării atât pe implementarea măsurilor deț

screening  în  regiunile  care  nu  au  beneficiat  de  finan are,  cât  i  în  cre terea  accesuluiț ș ș

grupului  intă  vizat  la  acestea.  Mecanismul  de  furnizare  al  programelor  de  screening/ț

diagnosticare ce vor fi finan ate din POS FSE+ să includă alături de măsurile de furnizareț

a serviciilor preventive (cu accent pe persoane din zone rurală, din categorii dezavantajate

socio - economic/ vulnerabile din punct de vedere medical etc.),  măsuri de dezvoltare a

competen elor personalului implicat în screening/ diagnosticare, măsuri de informatizare înț

vederea facilitării monitorizării măsurilor sprijinite i al elaborării unor rapoarte/ analizeș
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care să permită adoptarea de decizii fundamentate, precum i finan area de campanii deș ț

con tientizare a grupului intă. ș ț

 POS va asigura finan area de programe de schimbare a stilului de via ă i aplicarea deț ț ș

politici de încurajare a unei vie i sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri de preven ieț ț

(inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu accesibile i mintală).ș

  

 POS va asigura finan area programelor de screening antenatal/fetal, urmărirea fetala înț

vederea reducerii sarcinilor cu risc, /  programe de screening pentru boli cu poten ial deț

depistare neonatală / diagnostic pre/ postnatal al bolilor genetice, de consiliere genetică. Se

va acorda o aten ie deosebită mamelor din mediul rural, celor din categorii dezavantajateț

socio-economic/  vulnerabile.  În  ce  prive te  asisten a  medicală  a  persoanelor  vârstniceș ț

dependente din mediul rural se va asigura finan area unui pachet minim de servicii pentruț

această categorie.

5. Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical

   

 Cercetarea  i  inovarea,  coroborate  cu  programe  de  formare  specializate,  joacă  un  rolș

crucial în sprijinirea coeziunii sociale, cre terii economice i competitivită ii.ș ș ț

 Cheltuielile în domeniul cercetării i inovării sunt sub media UE, performan a României înș ț

materie de cercetare i inovare având de suferit, inclusiv în domeniul medical.ș

 Nevoile  de investi ii  se  referă,  în  mod special,  la  consolidarea actualelor infrastructuri,ț

capacită i i competen e în materie de cercetare i inovare în domeniul medical, astfel încâtț ș ț ș

să  se  asigure  un  impact  semnificativ  în  ceea  ce  prive te  îmbunătă irea  serviciilor  deș ț

sănătate pe toate palierele, accesul larg la tratamente personalizate, vaccinuri, precum iș

participarea la re elele interna ionale, transfrontaliere i la programe comune de cercetareț ț ș

i educa ie.ș ț
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Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar fi:

 investi iile în infrastructura de cercetare-dezvoltare i tratament ț ș

 

 activită i de cercetare radiobiologică i medicalăț ș

 

 activită i de cercetare a unor noi strategii de tratament i produse farmaceuticeț ș

 

 formarea profesională: cursuri, schimburi de experien ă, stagii de ț pregătire, organizate 

în parteneriat cu Universită i, institute medicale i de cercetare din România i străinătate.ț ș ș

6. Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical

  

 Folosirea TIC în domeniul medical este din ce în ce mai răspândită astăzi i joacă un rolș

strategic  în  livrarea unor servicii  de sănătate  mai  bune i  mai  eficiente,  contribuind laș

cre terea calită ii i siguran ei îngrijirii pacientului.ș ț ș ț

  

 În situa ia actuală, au fost identificate câteva puncte slabe privind digitalizarea în sectorulț

medical,  i  anume:  standardizarea insuficientă,  lipsa  cooperării,  lipsa  interoperabilită iiș ț

între  sistemele  actuale,  nivel  scăzut  de  informatizare  la  nivelul  furnizorilor  publici  de

servicii de sănătate i lipsa infrastructurii centrale a sistemului informa ional din domeniulș ț

sănătă ii.ț

  

 Utilizarea  tehnologiilor  TIC în  sistemul  românesc de  asisten ă medicală  este  inegală  iț ș

relativ scăzută. De aceea, este nevoie de un acces mai bun, egal la solu iile eficiente de e-ț

sănătate,  instrumentele de lucru trebuie să fie nu numai u or de utilizat,  dar trebuie săș

simplifice i procedurile obi nuite de lucru în domeniul sănătă ii. Instrumentele trebuie săș ș ț

aibă  o  interfa ă  comună  pentru  utilizatori,  posibilitate  comună  de  acces,  func ii  deț ț

securitate i comunicare comune. Accesibilitatea i serviciile pot fi  mult îmbunătă ite cuș ș ț

ajutorul TIC. La fel i competen ele i capacită ile personalului din sănătate, prin sistemeș ț ș ț

specializate de suport decizional bazate pe cunoa tere.ș
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7. Prioritatea 7: Măsuri care sus in cercetarea, informatizarea în sănătate i utilizarea deț ș

metode moderne de investigare, interven ie, tratamentț

   

 Sunt  necesare  măsuri  FSE  pentru  asigurarea  accesului  pacien ilor  din  România  laț

tratamente inovative. Este nevoie de mai multă eficien ă în gestionarea resurselor sistemuluiț

de sănătate i transparen ă prin implementarea de solu ii e-Sănătate;ș ț ț

4.7.6. Programul Opera ional Educa ie i Ocupare (POEO)ț ț ș

Investi iile în oameni pentru asigurarea unui capital uman înalt calificat reprezintă cheia progresuluiț

economic durabil pe termen mediu i lung. Modelul de cre tere economică din ultimii ani, bazat peș ș

stimularea  consumului,  în  mare  parte  prin  excedentul  în  cre tere  al  importurilor,  afecteazăș

capacitatea de cre tere sustenabilă a ţării şi generează dezechilibre majore pe pia a muncii. Acesteș ț

dezechilibre  sunt  accentuate  puternic  i  de  evolu iile  demografice  negative,  nivelul  ridicat  alș ț

emigrării for ei de muncă, capacitatea limitată a sistemului de educa ie i formare profesională de aț ț ș

funiza competen ele relevante în acord cu progresul economic i tehnologic, adâncirea inegalită ilor,ț ș ț

nivelul ridicat al sărăciei i al disparită ilor regionale i locale, provocări precum actuala pandemieș ț ș

COVID-19, care adânce te sărăcia i excluziunea socială i pune probleme majore sistemelor deș ș ș

sănătate, sociale i economice. Cre terea sustenabilă i sănătoasă a economiei are la bază investi iileș ș ș ț

în mediul de afaceri, infrastructură i în capitalul uman, precum i în sporirea cre terea rezilien eiș ș ș ț

sistemelor de sănătate i protec ie socială.ș ț

Societă ile actuale se confruntă cu o serie de noi provocări determinate, în mare parte, de progresulț

tehnologic i de dezvoltarea noilor tehnologii,  iar  pentru a putea răspunde în mod adecvat esteș

necesar ca sistemul de educa ie i formare profesională să se adapteze dinamicii pie ei muncii i săț ș ț ș

furnizeze acele calificări, competen e i abilită i solicitate.ț ș ț

Pandemia Covid-19 care a cuprins întreaga lume la începutul anului 2020 a provocat un adevărat

cutremur social, testând sistemele actuale din punct de vedere al flexibilită ii i adaptabilită ii laț ș ț

schimbare.  S-au  extins  practici  precum telemuncă,  distan area  fizică  i  socială,  marketingul  iț ș ș

vânzările  online,  reorientarea  produc iei  i  reinventarea  IMM-urilor,  digitalizarea  administra ieiț ș ț

publice etc., însă prognozele sunt în direc ia unei recesiuni economice de mari dimensiuni, cu unț

impact major în rândul popula iei.  Întărirea i îmbunătă irea sistemelor de educa ie, digitalizareaț ș ț ț
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proceselor,  accesul  la  infrastructură  digitală  i  de  internet,  cre terea  capacită ii  de  adaptare  aș ș ț

grupurilor dezavantajate, sporirea capacită ii de inovare i rezilien ă a antreprenorilor sunt direc iiț ș ț ț

care ar putea atenua efectele acestei crize i ar putea preveni probleme sociale de amploare. POEOș

are rolul de a sprijini  revenirea economică i  de a sus ine punerea în aplicare a tuturor acestorș ț

măsuri.

Obiectivele  specifice  selectate  spre  a  fi  abordate  prin  investi iile  în  cadrul  Programuluiț

Opera ional Educa ie i Ocupare vor urmări:ț ț ș

 îmbunătă irea accesului la ocupare pentru to i;ț ț

 modernizarea institu iilor i a serviciilor oferite pe pia a muncii pentru anticiparea ț ș ț

nevoii de competen e i furnizarea de sprijin personalizat, adaptat nevoilor ț ș

individuale;

 

 promovarea participării echilibrate după gen pe pia a muncii i asigurarea ț ș

echilibrului între via a profesională i via a de familie, inclusiv prin acces la servicii ț ș ț

de îngrijire a copiilor i a persoanelor dependente;ș

 promovarea adaptării lucrătorilor, întreprinderilor i antreprenorilor la schimbare, ș

îmbătrânirea activă i în condi ii bune de sănătate i asigurarea unui mediu de lucruș ț ș

adecvat, care să prevină riscurile profesionale, îmbunătă irea calită ii, eficacită ii i ț ț ț ș

relevan ei sistemului de educa ie i formare, pentru pia a muncii, pentru sprijinirea ț ț ș ț

dobândirii competen elor cheie, inclusiv digitale;ț

 

 promovarea accesului egal la educa ie i formare de calitate, favorabile incluziunii;ț ș

 

 promovarea învă ăriipe tot parcursul vie ii, în special a unor oportunită i flexibile deț ț ț

perfec ionare i reconversie profesională, facilitând tranzi iile i promovând ț ș ț ș

mobilitatea profesională. 
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Nevoile prioritare de investi ii în domeniul educa iei i formării profesionale:ț ț ș

 investi ii pentru îmbunătă irea accesibilită ii, calită ii i caracterului abordabil, din punctul ț ț ț ț ș

de vedere al costurilor, ale educa iei i ț ș îngrijirii copiilor pre colari, inclusiv ale ș

infrastructurii aferente;

 

 investi ii pentru a preveni abandonul colar timpuriu, prin introducerea: unei abordări ț ș

centrate pe elev, pentru copiii expu i acestui risc, a unor programe „A doua ansă”, ș ș

flexibile, dar i a unor servicii relevante de consiliere i orientare profesională, concomitent ș ș

cu atragerea, integrarea, motivarea i îmbunătă irea  competen elor cadrelor didactice, ș ț ț

astfel încât să poată să acorde aten ia necesară copiilor din grupurile ț

vulnerabile/dezavantajate;

 

 investi ii pentru a ameliora calitatea educa iei i formării profesionale, astfel încât să se ț ț ș

adapteze evolu iilor înregistrate pe pia a for ei de muncă, inclusiv formările necesare i ț ț ț ș

furnizarea de echipamente specifice;

 

 investi ii pentru a sprijini dezvoltarea unor metode i tehnici de predare inovatoare i ț ș ș

eficace.

Nevoile de investi ii identificate în domeniul ocupării vizează:ț

 integrarea tinerilor pe pia a muncii;ț

 

 asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile dezavantajate, inclusiv cre terea ș

ocupării femeilor;

 

 dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului i a economiei sociale;ș

 

 dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competen elor i de monitorizare a politicilor ț ș

active de ocupare;
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 dezvoltarea dialogului social i implicarea partenerilor sociali în ș implementarea politicilor

de ocupare, inclusiv prin cre terea capacită ii acestora;ș ț

 

 asigurarea unui mediu de lucru sigur i sănătos i promovarea îmbătrânirii active;ș ș

 

 cre terea participării la învă area pe parcursul întregii vie i pentru asigurarea tranzi iilor ș ț ț ț

pe pia a muncii i a mobilită ii ț ș ț profesionale a angaja ilor.ț

Priorită i ale Programului Opera ional Educa ie i Ocupare (POEO)ț ț ț ș

1. Prioritatea 1 - Valorificarea poten ialului tinerilor pe pia a muncii.ț ț

 Înfiin area/  dezvoltarea  de  centre/cluburi  de  tineret  la  nivel  comunitar  cu  implicareaț

autorită ilor locale i a unor entită i publice sau private care să ofere activită i specificeț ș ț ț

adaptate tinerilor, inclusiv activită i cultural educative (consiliere deschisă şi individualăț

pentru tineri, ateliere de lucru, de creativitate, dezvoltarea competen elor antreprenoriale iț ș

verzi, precum  i de antreprenoriat social, a competen elor sociale, civice, instruire pentruș ț

utilizarea tehnologiei moderne, sesiuni de educa ie digitală, de management al carierei, deț

comunicare i muncă în echipă, pentru participare la instruiri în ocupa ii cerute pe pia aș ț ț

muncii, informare privind drepturi i obliga ii  pe pia a muncii i interac iunea cu institu iiș ț ț ș ț ț

din domeniul muncii: ITM, AJOFM-uri etc.), inclusiv activităţi de promovare a acestora

 Realizarea  de  către  centrele/cluburile  de  tineret  publice  sau  private  sau  de  al i  actoriț

interesa i  a  unor  re ele  de  lucrători  de  tineret,  selecta i  din  rândul  tinerilor  i  instrui iț ț ț ș ț

pentru furnizarea de servicii de outreach i activare a tinerilor i de înregistrare a acestoraș ș

la furnizorii de servicii  de ocupare publici sau priva i,  în vederea oferirii de servicii deț

ocupare.

 Furnizarea de pachete integrate de măsuri de activare a tinerilor personalizate în func ie deț

profilul acestora, cu accent pe tineri inactivi, omeri i omeri de lungă durată (consiliere,ș ș ș
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inclusiv antreprenorială i de antreprenoriat social, mediere, prime de ocupare, subven iiș ț

angajatori,  formare  profesională/ucenicii/stagii/internship-uri,  evaluare  de  competen e,ț

înscriere i sus inere participare la programe de a doua ansă flexibile, inclusiv la moduleș ț ș

de  pregătire  profesională,  furnizare  servicii  suport  personalizate:  prime  de  instruire

destinate acoperirii cheltuielilor asociate instruirii - transport, masă etc., subven ionareaț

costurilor aferente ob inerii permisului de ofer (pe diverse clase, în func ie de necesită i),ț ș ț ț

stimularea tinerilor pre-ocupare prin stagii scurte la diferi i angajatori pentru a lua contactț

cu  domeniul  respectiv  de  activitate,  stimulare  angajatori  post-ucenicie,  organizare  la

programe de tip „Tânăr voluntar”).

 Activarea  poten ialului  antreprenorial  al  tinerilor:  formare  competen e  antreprenoriale,ț ț

tutorat/  mentorat,  asisten ă/  consiliere,  role  models,  formare  în  management  de  proiect,ț

inclusiv accesul la granturi pentru ini ierea de noi afaceri (start-up) sau incubatoare deț

afaceri, asisten ă i consultan ă post înfiin are.ț ș ț ț

 Stimularea  angajatorilor  pentru  utilizarea  unor  forme  de  muncă  flexibile  şi  pentru

finan area investi iilor care să permită utilizarea acestor forme prin facilitarea accesului laț ț

finan are destinat IMM-urilor i acordarea de măsuri de acompaniament pentru finan areaț ș ț

beneficiilor acordate tinerilor.

 Stimularea  întreprinderilor  sociale  de  inser ie  pentru  sus inerea  tinerilor  cu  accent  peț ț

inactivi, omeri i omeri de lungă durată prin acoperirea costurilor de calificare la loculș ș ș

de muncă, consiliere i orientare profesională,  subven ionarea contractelor de muncă iș ț ș

plasarea pe pia a muncii la finalul perioadei de sprijin, inclusiv cu acordarea de  servicii deț

acompaniere socio-profesională i sociale.ș

2. Prioritatea 2. Îmbunătă irea participării copiilor la educa ia antepre colară i pre colară.ț ț ș ș ș

 Dezvoltarea i asigurarea calită ii sistemului de ÎETC, prin:• elaborare i editare ghiduri cuș ț ș

bune practici pentru sprijinirea implementării noului curriculum, inclusiv a unor strategii

didactice inovatoare;• pilotarea i implementarea unor strategii de predare, inovatoare iș ș
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eficace, în clustere;• dezvoltarea unui cadru de asigurare a calită ii educa iei timpurii, prinț ț

definirea  unor standarde  minime privind  spa iul  educa ional,  dotările,  activitatea psiho-ț ț

pedagogică  i  activită i  le  suport  (ex.  standarde  privind  îngrijirea.  hrana  copiilor,ș ț

consilierea i serviciile medicale), precum i dezvoltarea de standarde ocupa ionale pentruș ș ț

personalul IETC.• realizare i implementare sistem de monitorizare a formării continue i aș ș

efectelor acesteia, prin raportare la progresul copiilor, îndeosebi la progresul copiilor din

grupurile vulnerabile (cu dizabilită i, de etnie romă, din mediul rural etc.) ț

 Diversificarea i flexibilizarea serviciilor de suport socio-educa ional prin: sus inerea deș ț ț

ac iuni/ măsuri strategice la nivel local în vederea asigurării numărului de locuri necesarț

participării la IETC i/sau extindere servicii complementare (centre de joacă, ludoteci etc.),ș

asigurarea materialelor educa ionale (jocuri educative,  căr i de colorat, caiete de lucru,ț ț

plastilină,  acuarele  etc.),  măsuri  de acompaniere  în  func ie  de nevoi  pentru  copiii  careț

apar in  grupurilor  vulnerabile  (vouchere,  îmbrăcăminte,  încăl ăminte,  rechizite,ț ț

echipamente  IT,  decontare  cheltuieli  de  masă  i  transport,  obiecte  de  strict  necesarș

contribuie direct la îmbunătă irea calită ii vie ii), adaptarea serviciilor la nevoile copiilorț ț ț

cu dizabilită i/ CES (accesibilizarea spa ii, achizi ie soft-uri, echipamente i tehnici asistiveț ț ț ș

etc.), programe de informare, consiliere i educa ie parentală pentru părin ii/ reprezentan iiș ț ț ț

legali/  tutorii  copiilor  de  vârstă  antepre colară  i  pre colară,  cu  focalizare  pe  părin ii/ș ș ș ț

persoanele care au în grijă copiii provenind din grupuri vulnerabile etc.NB Se va avea în

vedere  acordarea  de  granturi  flexibile  pentru  unită ile  IETC pentru  a  pune  în  aplicareț

programe  moderne  i  pentru  dotări  adecvate.  De  asemenea,  se  vor  avea  în  vedereș

parteneriatele, precum i implicarea actorilor relevan i de la nivel local.ș ț

 Dezvoltarea  sistemului  de  formare  ini ială  i  continuă  a  cadrelor  didactice  din  ÎETCț ș

(inclusiv  dezvoltarea  mentoratului  didactic),  cu  focalizare  pe  teme  precum:  dezvoltarea

personală,  dezvoltarea  de  abilită i  socio-emo ionale,  abilită i  digitale,  competen e  deț ț ț ț

gândire strategică, comunită i care educă/ înva ă. Se vor avea în vedere: dezvoltarea deț ț

rute/trasee flexibile de formare, de dezvoltare profesională la nivel de unitate, programe de

mentorat  didactic  în  comunită ile  vulnerabile,  diversificarea  i  accesibilizareaț ș

oportunită ilor de formare/dezvoltare profesională pentru cadrele  didactice i  personalulț ș

suport  care  asigură  educa ia  copiilor  cu  dizabilită i/CES  în  vederea  individualizăriiț ț

învă ării, acordare de burse pentru studen ii/elevii care înva ă pentru o carieră în IETC etc.ț ț ț
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3. Prioritatea 3 - Prevenirea părăsirii timpurii a colii i cre terea accesului i a participăriiș ș ș ș

grupurilor dezavantajate la educa ie i formare profesională.ț ș

 Aplicarea la nivelul unită ilor colare a mecanismelor de monitorizare, avertizare, prevenireț ș

i combatere a fenomenelor de abandon colar i părăsire timpurie a colii,  discriminare i ș ș ș ș ș

segregare colară;ș

 

 Facilitarea transportului elevilor către/ de la unită ile colare;ț ș

 

 Îmbunătă irea accesului i a participării la educa ie a copiilor cu dizabilită i i/sau cerin e ț ș ț ț ș ț

educa ionale speciale (CES);ț

 Dezvoltarea de programe de informare i con tientizare privind participarea la educa ie, ș ș ț

educa ia incluzivă; ț   

 Organizarea unor oportunită i variate de dezvoltare profesională ț pentru personalul 

didactic, în vederea asigurării unui sistem de educa ie incluziv;ț

   

 Dezvoltarea/extinderea i cre terea calită ii programului „ coală după coală” (SDS), ș ș ț ș ș

complementar cu programul „masă caldă”;  

 

 Măsuri de sprijin pentru revenirea în sistemul de învă ământ, pentru finalizarea ț

învă ământului obligatoriu, precum i pentru continuarea ț ș studiilor la un nivel superior 

de educa ie, ț în special pentru elevii apar inând grupurilor vulnerabile, inclusiv romi; ț

 

 Dezvoltarea i extinderea Programului „A doua ansă” (ADS), pentru facilitarea finalizării ș ș

învă ământului obligatoriu, de către persoanele care au părăsit timpuriu coala.ț ș ;

 Măsuri de prevenire i combatere a abandonului universitar pentru grupurile dezavantajate/ș

subreprezentate de studen i;ț  

 Măsuri de sprijin în vederea cre terii accesului la studii universitare.ș
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4. Prioritatea  4  -  Cre terea  calită ii  ofertei  de  educa ie  i  formare  profesională  pentruș ț ț ș

asigurarea echită ii  sistemului i o mai bună adaptare la dinamica pie ei muncii  i laț ș ț ș

provocările inovării i progresului tehnologic.ș   

 Dezvoltare de resurse educa ionale deschise (RED) i alte resurse moderne de învă are ț ș ț

pentru elevi, studen i, profesori i echipele manageriale, cu ajutorul noilor tehnologii, ț ș

inclusiv pentru elevii/studen ii din grupuri vulnerabile (elevi/studen i cu dizabilită i/ CES, ț ț ț

elevi/studen i care provin din medii dezavantajate socio-economic, elevi/studen i romi etc.);ț ț

 

 Pilotarea unui mecanism eficient de recunoa tere a rezultatelor învă ării dobândite în ș ț

contexte non-formale i informale (recunoa terea competen elor dobândite în aceste ș ș ț

contexte), pentru o mai bună integrare pe pia a muncii.;ț

 

 Măsuri privind asigurarea calită ii educa iei pentru to i, în corela ie cu dinamica pie ei ț ț ț ț ț

muncii (schimbări tehnologice i structurale, digitale etc.) i societă iiș ș ț ;

 Facilitarea accesului informat i a participării active la programe de educa ie, în acord cu ș ț

interesele elevilor/studen ilor, cât i cu nevoile pie ei muncii;ț ș ț

  

 Identificarea, sprijinirea si promovarea copiilor cu abilită i înalte;ț   

 Sprijinirea mobilită ii interna ionale de tip Erasmus+ prin asigurarea unui sprijin financiar ț ț

suplimentar fa ă de grantul Erasmus+, pentru institu iile cu acreditare, în scopul ț ț

satisfacerii cererii de mobilitate interna ională;ț

 

 Cre terea gradului de bună guvernare a institu iilor de învă ământ (preuniversitar i ș ț ț ș

superior) i de participare a elevilor i studen ilor în procesele decizionale;ș ș ț

 

 Măsuri privind flexibilizarea i diversificarea oportunită ilor de formare i dezvoltare a ș ț ș

competen elor cheie ale elevilor;ț

  

 Promovarea dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile i corelate cu ș

cerin ele pie ei muncii;ț ț
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 Dezvoltarea i implementarea unor programe universitare, la solicitarea agen ilor ș ț

economici, organizatiilor de CDI, pentru adaptarea ofertei universită ilor la solicitările ț

pie ei muncii;ț

  

 Implementarea unui program pentru interna ionalizarea învă ământului superior, în vedereaț ț

cre terii calită ii, eficien ei i relevan ei acestuia. ș ț ț ș ț

5. Prioritatea 5. Cre terea accesibilită ii, atractivită ii i calită ii învă ământului profesionalș ț ț ș ț ț

i tehnicș

   

 Generalizarea implementării mecanismului de evaluare i monitorizare a politicilor publiceș

privind formarea profesională la nivel de sistem;  

 Dezvoltarea  i  implementarea  unui  mecanism  de  asigurare  i  monitorizare  a  calită iiș ș ț

învă ării  la locul de muncă (WBL),  pentru asigurarea calită ii  programelor de pregătireț ț

practică ale elevilor;   

 Dezvoltarea  i  implementarea  unui  mecanism  de  certificare  a  rezultatelor  învă ării  dinș ț

formarea profesională ini ială, relevant pentru pia a muncii,  prin implicarea mediului deț ț

afaceri  i  partenerilor  sociali,  în  vederea  cre terii  relevan ei  certificării  calificărilorș ș ț

profesionale a elevilor, pentru pia a muncii;ț

 Cre terea calită ii i a validită ii proceselor de predare-învă are-evaluare în ÎPT;ș ț ș ț ț   

 Dezvoltarea si implementarea unui mecanism de recunoa tere a rezultatelor învă ării dinș ț

învă ământul  secundar  în  învă ământul  terţiar  non  universitar,  pentru  flexibilizareaț ț

traseelor de formare profesională a elevilor i facilitarea accesului pe pia a muncii;ș ț

 Adaptarea serviciilor educa ionale adresate elevilor, studen ilor i personalului didactic dinț ț ș

ÎPT,  în  corela ie  cu  dinamica  pie ei  muncii  (schimbări  tehnologice  i  structurale,ț ț ș

digitalizare etc.), inclusiv pentru persoanele cu dizabilită i sau pentru cele provenind dinț

grupuri vulnerabile;  

 Dezvoltarea  i  extinderea  serviciilor  de  consiliere  (CJRAE/CMBRAE,  inclusiv  formareaș

personalului din centrele de consiliere, dirigin i), pentru îmbunătă irea accesului informatț ț
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la programe de educa ie i formare profesională, în acord atât cu interesele elevilor cât iț ș ș

cu  nevoile  pie ei  muncii,  cu  implicarea  angajatorilor  i/sau  a  organiza iilorț ș ț

neguvernamentale;  

 Dezvoltarea de programe de ÎPT de nivel ter iar, derulate în regim dual pentru calificărileț

profesionale de nivel 4 i 5.ș

6. Prioritatea 6. Cre terea accesului pe pia a muncii pentru to iș ț ț

 

 Furnizarea  serviciilor  de  identificare,  îndrumare,  sprijin  i  management  de  caz  pentruș

persoanele din grupuri dezavantajate în vederea facilitării  accesului pe pia a muncii,  înț

complementaritate  cu  serviciile  de  management  de  caz  acordate  pentru  comunită ileț

marginalizate  finan ate  prin  Programul  Opera ional  Incluziune  i  Demnitate  Socială,ț ț ș

inclusiv campanii de informare cu privire la beneficiiile oferite de înregistrarea ca persoană

în căutarea unui loc de muncă, de ob inerea unei calificări profesionale i/sau a unui loc deț ș

muncă;

 Furnizarea  de  pachete  prestabilite  de  măsuri  de  ocupare  în  vederea  integrării  socio-

profesionale a persoanelor din grupuri dezavantajate pe pia a muncii, urmare a rezultatuluiț

profilării; 

 Finan area  de  interven ii  integrate  în  zone  cu  deficit  de  for ă  de  muncă  i  migra ieț ț ț ș ț

sezonieră;

7. Prioritatea 7. Antreprenoriat i economie socialăș

 Dezvoltarea unor structuri colaborative/ participative, cu rol în: promovarea, sensibilizarea

(outreach) i con tientizarea publicului cu privire la antreprenoriat, antreprenoriatul socialș ș

i economia socială (de ex. organizare conferin e, forumuri, reuniuni i de evenimente deș ț ș

recunoa tere publică a modelelor de antreprenoriat social de succes etc.), monitorizarea iș ș

evaluarea  evolu iei  economiei  sociale  în  România;  sprijinirea  entită ilor  de  economieț ț

socială etc; 
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 Programe  de  sprijin  antreprenorial  (formare  în  competen e  antreprenoriale,  tutorat/ț

mentorat, asisten ă/ consiliere, role models, programe de formare în management de proiectț

programe de formare pentru administratorii schemelor de antreprenoriat etc), inclusiv prin

activarea  poten ialului  antreprenorial  al  unor  persoane  apar inând  grupurilorț ț

dezavantajate;  

 Acordarea de granturi pentru ini ierea de noi afaceri (start-up) i incubatoare de afaceț ș

 Asisten ă i  consultan ă în afaceri post înfiin are,  inclusiv prin programe de pregătire aț ș ț ț

managerilor  sau  a  unor  măsuri  de  îmbunătăţire  a  accesului  IMM-urilor  la  diversele

modalită i de digitalizare a activită ii lor (ex.: SME Digital Start Pack);ț ț

 Dezvoltarea de instrumente care să contribuie la cre terea poten ialului economiei socialeș ț

prin  sprijinirea  dezvoltării  re elelor,  federa iilor,  uniunilor,  consor iilor  de  întreprinderiț ț ț

sociale i a centrelor de resurse ale acestora i a ac iunilor lor de promovare a conceptelorș ș ț

de  economie  socială  i  întreprinderi  sociale,  sau  prin  realizarea  de  studii,  analize  sauș

colectare periodică de date cu privire la poten ialul de dezvoltare sau la impactul economicț

i  social  pe  care  îl  au  întreprinderile  sociale  i  utilizarea  acestora  pentru  cercetare  iș ș ș

crearea  unui  cadru  favorabil  dezvoltării  (observator  na ional  al  economiei  sociale,ț

promovare marcă socială etc.);  

 Acordarea  de  granturi  pentru  înfiin area  dezvoltare/  inovare/scalare/  extindere/  deț

întreprinderi  sociale  i  întreprinderi  sociale  de inser ie,  inclusiv  în  domeniul  oferirii  deș ț

servicii sociale;

 Asisten ă  i  consultan ă  post  înfiin are  pentru  întreprinderile  sociale  i  întreprinderileț ș ț ț ș

sociale de inser ie, inclusiv programe de pregătire a resurselor umane din cadrul acestorț

entită i i sprijin pentru digitalizarea activită ii;ț ș ț

 Sprijinirea angajatorilor întreprinderi sociale de inser ie pentru insertia socio-profesionalaț

a lucrătorilor defavoriza i – contracte de muncă subven ionate pe perioade cuprinse între 6ț ț

– 24 luni cu plasarea pe pia a muncii la finalul perioadei, cu servicii de acompaniere socio-ț

profesională i sociale.ș
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8. Prioritatea 8. Modernizarea institu iilor pie ei munciiț ț

 Îmbunătă irea mecanismelor de monitorizare a informatiilor din piata muncii, de anticipare ț

a nevoii de competen e, de evaluare i monitorizare a politicilor publice privind măsurile ț ș

active i formarea profesională;ș

 Consolidarea dialogului social i a parteneriatelor pentru ocupare i formare;ș ș

 Sprijin acordat partenerilor sociali pentru implementarea acordurilor europene cadru 

încheiate de partenerii de dialog social europeni;

 Crearea i asigurarea transparen ei unei baze de date na ionale care să con ină informa ii ș ț ț ț ț

privind rezultatele dialogului social (structurile partenerilor sociali, organiza iile sindicale ț

i patronale reprezentative, contractele colective de muncă încheiate la diferite niveluri, ș

acordurile bipartite).

9. Prioritatea 9. Consolidarea participării popula iei în procesul de învă are pe tot parcursulț ț

vie ii pentru facilitarea tranzi iilor i a mobilită ii pe pia a munciiț ț ș ț ț

 Dezvoltarea sistemului de asigurare a calită ii în formarea profesională a adul ilor, atât laț ț

nivel de sistem, cât i la nivel de furnizor;ș

 Dezvoltarea  capacită ii  Comisiilor  jude ene  pentru  autorizarea  furnizorilor  de  formareț ț

profesională  i  a  infrastructurii  necesare  monitorizării  i  raportării  situa iei  privindș ș ț

formarea  profesionala  a  adul ilor  în  România,  inclusiv  prin  formarea  profesională  aț

personalului, speciali tilor i evaluatorilor de furnizori i programe; ș ș ș

 Formarea continuă a formatorilor/instructorilor/coordonatorilor de ucenicie din formarea

profesională continuă pentru dezvoltarea i furnizarea de programe de formare de calitate iș ș

flexibile;

 Actualizare/revizuire/dezvoltare  de  noi  standarde  ocupa ionale  /calificări  profesionaleț

conform noilor cerin e ale pie ei muncii;ț ț

 Facilitarea  dobândirii  unei  calificări  profesionale  de  către  persoanele  care  au  părăsit

timpuriu coala;ș
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 Încurajarea participării  la învă area pe tot  parcursul vie ii  prin formarea unor atitudiniț ț

favorabile învă ării, inclusiv prin consiliere i orientare i prin campanii de informare iț ș ș ș

con tientizare adresate poten ialilor formabili i angajatorilor;ș ț ș

 Cre terea accesului  i  participării  adul ilor la programe de formare pentru dezvoltarea/ș ș ț

cre terea  nivelului  competen elor  cheie  care  să  le  asigure  dezvoltarea  personală  iș ț ș

îmbunătă irea calită ii vie ii;ț ț ț

 Extinderea  i  diversificarea  oportunită ilor/  ofertei  de  participare  la  învă area  pe  totș ț ț

parcursul vie ii;ț

 Sprijinirea mobilită ii interna ionale Erasmus+ pentru educa ia adul ilor prin asigurareaț ț ț ț

unui sprijin financiar suplimentar fa ă de grantul Erasmus+ pentru institu iile cu acreditare,ț ț

cu scopul satisfacerii cererii de mobilitate interna ională;ț

 Dezvoltarea i testarea de instrumente inovative de evaluare a competen elor dobândite înș ț

sistem nonformal i informal pentru facilitarea mobilită ii în ocupare a for ei de muncă;  ș ț ț
 

 Implementarea programului „Pachet de bază”;

 Implementarea programului „ ine pasul”; Ț  

 Dezvoltarea de clustere de angajatori i furnizarea de programe de formare colaborativă,ș

pentru progresul în carieră al angaja ilor;ț  

 Implementarea programului „Acces digital pentru to i” care vizează programe de dobândireț

a competen elor digitale, structurate pe niveluri (ini iere, intermediar, avansat), precedateț ț

de o evaluare a nivelului de competen e digitale;ț

 Sprijinirea  formării  continue  a  angaja ilor  în  acord  cu  nevoile  identificate  deț

angajatori  pentru  a  putea  răspunde  provocărilor  din  domeniul  de  activitate:

calificare  /  recalificare/  specializare,  participarea  la  programe  de  formare

interna ionale.ț
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4.7.7.  Programul  Operaţional  Incluziune  i  Demnitate  Socialăș

(POIDS)

România continuă să se numere printre ările cu ponderi mari ale popula iei aflate în situa ie de risc,ț ț ț

departe de media UE28. Ultimele date EUROSTAT disponibile cu privire la inciden a riscului deț

sărăcie la nivelul popula iei din statele membre UE scot în eviden ă gravitatea acestei problemei înț ț

rândul popula iei din România.ț

Astfel, Romania inregistreaza, conform datelor pentru 2018, una din cele mai mari rate ale riscului

de saracie sau excluziune sociala intre tarile UE, de 32,5% din totalul populatiei. In acest context,

conform Raportului  de tara  Romania  2020,  unul  din  trei  romani  se  afla  la  risc  de  saracie  sau

excluziune sociala, grupurile vulnerabile, inclusiv minoritatea roma, fiind cele mai expuse la acest

fenomen. In acelasi timp, se observa ca accesul la servicii primare de sanatate, sociale, educatie este

limitat pentru persoanele din mediul rural fata de urban, disparitatile existand si la nivel regional,

intre regiunile dezvoltate si cel mai putin dezvoltate.

In  aceste  conditii,  persoanele  din  mediul  rural  sunt  expuse  in  mai  mare  masura  la  excluziune

sociala,  in  principal  copiii  si  tinerii,  precum si  persoanele  varstnice,  persoanele  cu  dizabilitati,

familiile monoparentale si cele cu multi copii.

Totodata, in mediul urban, se mentin discrepantele referitoare la grupurile vulnerabile, astfel ca,

desi indicatorul ratei riscului de saracie este mai mic fata de rural, categoriile vulnerabile cele mai

expuse sunt aceleasi ca in mediul rural.

Decalajul intre urban si  rural  in  ceea ce priveste  dezvoltarea serviciilor sociale la  nivel  local a

contribuit la mentinerea situatiilor care pun grupurile vulnerabile in situatia de a dezvolta si alte

probleme sociale,  care  in  timp conduc la  perpetuarea  „culturii  saraciei”  si  a  comportamentelor

asociate acestui fenomen.    

In domeniul Incluziunii sociale, Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei

pentru  perioada  2015  –  2020,  a  urmarit  prin  initiativele  preconizate  pentru  serviciile  sociale,

dezvoltarea unui pachet minim de interventii la nivel comunitar, prin asigurarea personalului de

specialitate (asistenti sociali) la nivelul fiecarui unitati administrativ teritoriale (UAT) si asigurarea

cadrului interventiei integrate a tuturor actorilor relevanti (educatie, sanatate, protectie sociala si alte

servicii publice). In acest sens, prin intermediul autoritatii centrale, Ministerul Muncii si Protectiei

Sociale (MMPS) sunt in implementare doua proiecte cu finantare POCU prin care se sprijina cel
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putin  489  de  UAT  care  sunt  cuprinse  in  Atlasul  comunitatilor  marginalizate,  prin  care  se

intentioneaza punerea in aplicare a masurilor prevazute in strategia nationala.

Cu toate acestea, la acest moment, din cele 2861 de UAT-uri din mediul rural dupa implementarea

proiectelor MMPS care vor infiinta inca 489 structuri, tot vor ramane aproximativ 2300 comune

fara servicii sociale. Numărul asisten ilor medicali comunitari era de 1694 la nivelul lunii aprilieț

2020, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din numărul comunelor nu dispuneau de un astfel de

serviciu.

In  domeniul  protectiei  drepturilor  copilului,  un  obiectiv  principal  al  Strategiei  na ionale  pentruț

protec ia  i  promovarea  drepturilor  copilului  pentru  perioada  2014-2020,  a  fost  cel  alț ș

dezinstitutionalizarii copiilor din centrele de plasament, prin dezvoltarea masurilor de plasament

familial la asistenti maternali profesionisti si dezvoltarea infrastructurii rezidentiale de tipul caselor

de tip familial ca alternative la institutiile mari. In urma implementarii programelor cu fianantare

europeana, POR si POCU, acest obiectiv tinde sa fie atins. Cu toate acestea, serviciile sociale care

ar contribui la prevenirea separarii copilului de familie precum si sprijinirea reintegrarii copilului in

familie sunt inca insuficient dezvoltate,  ca rezultat  al  lipsei personalului de specialitate la nivel

local.

Programul Operational Incluziune si Demnitate Sociala (POIDS) vine cu un ansamblu de masuri

integrate  prin  care  sprijina  la  nivel  national  aplicarea  strategiilor  nationale  si  locale  pentru  a

contribui in mod direct la sustinerea procesului de reducere al fenomenului saraciei si la sustinerea

grupurilor vulnerabile in vederea depasirii situatiei de excluziune sociala.  

Masurile prevazute din POIDS urmaresc sa raspunda nevoilor grupurilor vulnerabile din mediul

rural, in principal, dar si din mediul urban, atat in ceea ce priveste asigurarea accesului la servicii

cat si prin implementarea unor masuri care sa sprijine in mod direct membrii grupurilor vulnerabile

(vouchere, sprijin material, alimente, etc).

Analiza datelor statistice a reliefat grupurile specifice aflate în situa ie de vulnerabilitate ridicată:ț

copiii i tinerii, locuitorii din mediul rural, inclusiv romi, persoanele cu dizabilită i, persoanele cuș ț

un nivel scăzut de colaritate, familiile monoparentale care au copil/copii în între inere, familiile cuș ț

mai multi copii si persoanele vârstnice.  
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Scopul  POIDS este  de  a  sprijini  incluziunea  sociala  a  persoanelor  apartinand  grupurilor

vulnerabile, mai ales ale celor in risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban in ceea

ce  priveste  saracia  si  excluziunea  sociala  si  cresterea  accesului  la  servicii  de  calitate  pentru

populatia vulnerabila, urmarind obiectivele generale:

1. Cresterea accesului la servicii sociale pentru populatia vulnerabila, cu precadere din mediul

rural prin infiintarea si dezvoltarea de servicii sociale la nivel local

2. Cresterea calitatii  serviiciilor  sociale  destinate  persoanelor  apartinand grupurilor  vulnerabile

prin asigurarea cu personal de specialitate bine pregatit la nivel local si infrastructura adecvata

3. Reducerea gradului de excluziune sociala pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de suport si

servicii accesibile pentru depasirea situatiilor de dificultate in care se afla

4. Cresterea capacitatii sistemului national de asistenta sociala de a raspunde la nevoile populatiei

vulnerabile prin dezvoltarea capacitatii furnizorilor de servicii sociale publici si privati la nivel local

5. Cresterea capacitatii autoritatilor locale de a identifica si evalua nevoile sociale ale comunitatii

intru-un mod participativ si de a elabora planuri de actiune adecvate.

Rezultatele asteptate la nivel de program sunt:

1. Sprijinirea implementarii a aproximativ 40 de Strategii de dezvoltare locala plasata sub 

responsabilitatea comunitatii;

 

2. Asigurarea de locuinte sociale pentru cel putin 2300 de persoane vulnerabile;

 

3. Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor destinate veteranilor;

 

4. Dezvoltarea unei infrastructuri specifice pentru protejarea memoriei victimelor 

Holocaustului si promovarea nondicriminarii;

 

5. Dezvoltarea unui centru pentru tineri vulnerabili, pentru mentinerea motivatiei ramanerii in 

scoala;
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6. Asigurarea accesului la servicii primare de asistenta sociala pentru cel putin 40% din 

populatia Romaniei (aproximativ 2000 de UAT din mediul rural);

 

7.  Cresterea capacitatii serviciilor de ingrijire persoane varstnice la domiciliu cu cel putin 

2000 de ingrijitori pentru persoanele varstnice din mediul rural;

 

8.  Sprijin pentru clarificarea situatiei juridice pentru cel putin 100 de asezari informale (rural);

 

9.  Cresterea capacitatii de gazduire pentru situatii de urgenta/calamitati cu cel putin 7000 de 

locuri;

 

10. Dezvoltarea capacitatii serviciilor destinate copiilor cu probleme de comportament prin 

infiintarea a trei centre pilot;

 

11. Sustinerea financiara a cel putin 4700 de tineri la parasirea sistemului institutionalizat in 

vederea integrarii sociale si ocuparii unui loc de munca;

 

12. Sustinerea financiara a cel putin 470.000 de copii scolari (ciclul primar si gimnazial), 

proveniti din familii sarace, pentru participarea la tabere, inclusiv a asistenţilor personali ai 

copiilor cu dizabilităţi;

 

13. Cresterea capacitatii serviciilor de zi pentru copii cu cel putin 141 de servicii nou create de 

care vor beneficia cel putin 47000 de copii;

 

14. Sustinerea financiara a cel putin 20000 de familii monoparentale;

 

15. Dezvoltarea unui serviciu de tip Call center pentru persoane vulnerabile;

 

16. Cresterea capacitatii serviciilor de ingrijire pentru persoane varstnice din mediu urban 

pentru cel putin 2000 de beneficiari;

 

17. Dezvoltarea infrastructurii pentru 75 de comunitati de sprijin pentru locuire temporara 

pentru cel putin 1500 persoane varstnice vulnerabile;
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18. Cresterea capacitatii serviciilor de sprijin si suport pentru incadrarea pe piata muncii a cel 

putin 4700 de persoane adulte cu dizabilitati prin infiintarea a 47 de centre de servicii;

 

19. Cresterea capacitatii serviciilor de sprijin pentru asigurarea suportului in  luarea deciziilor 

pentru persoane cu capacitate restransa de exercitiu prin infiintarea a 47 de echipe judetene 

care vor sprijini cel putin 47000 de beneficiari;

 

20. Cresterea capacitatii serviciilor mobile de recuperare pentru persoanele cu dizabilitati prin 

infiintarea a 47 de echipe mobile care vor oferi servicii pentru cel putin 7000 beneficiari;

 

21. Cresterea capacitatii serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilitati cu cel putin 47 de 

centre de care vor beneficia cel putin 4700 de copii pe an;

 

22. Sprijin pentru cel putin 49500 de persoane cu dizabilitati, prin acordarea de echipamente/ 

tehnologie asistiva;

 

23. Cresterea capacitatii serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati prin

dezvoltarea retelei de asistenti personali profesionisti cu cel putin 1175 de Asistenti 

Personali Profesionisti;

 

24. Cresterea capacitatii serviciilor alternative de tip familial prin înfiin area ț de noi locuinte 

protejate pentru persoane cu dizabilitati cu cel putin 3200 de locuri nou create;

 

25. Cresterea capacitatii serviciilor de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitati prin 

infiintarea a 80 de servicii noi care vor oferi servicii pentru cel putin 5000 de beneficiari pe 

an;

 

26. Infiintarea a 85 de servicii de tip respiro pentru 3.000 de copii cu dizabilitati si familiile lor;

 

27. Cresterea capacitatii serviciilor pentru migranti prin extinderea cu 12 noi centre regionale 

de integrare si 12 centre regionale de cazare precum si un nou centru de cazare cu 500 de 

locuri;
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28. Crestereacapacitatii serviciilor pentru victimele traficului de persoane si ale violentei 

domestice prin extinderea cu 42 de noi locuinte protejate pentru prima categorie de victim si

6 pentru cea de-a doua si servicii de asistenta pentru cel putin 10000 de victime ale violentei

domestice si 2000 de victime ale traficului de persoane;

 

29. Cresterea capacitatii serviciilor pentru persoane dependente de alcool sau droguri prin 

infiintarea a 47 de servicii de care vor beneficia cel putin 2000 de persoane;

 

30. Cresterea capacitatii serviciilor pentru persoanele eliberate din penitenciar prin infiintarea a 

47 de servicii de sprijin la nivel national;

 

31. Cresterea capacitatii serviciilor pentru persoanele fara adapost prin infiintarea a 47 de 

servicii la nivel national; 

 

32. Cresterea calitatii serviciilor pentru toate categoriile de beneficiari prin asigurarea formarii 

specialistilor din serviciile sociale publice si private;

 

33. Asigurarea de ajutor material pentru peste 1.000.000 de persoane dezavantajate;

 

34. Asigurarea de ajutor material pentru aproximativ 1200000 de copii.

Axe prioritare ale Programului Opera ional Incluziune i Demnitate Socială (POIDS)ț ș

1. PRIORITATEA 1 Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunită ii ț   

 Măsura  inclusă  în  această  axă  sprijină  finantarea  infrastructurii  pentru  dezvoltarea

activită ilor  de  valorificare  i  promovare  a  patrimoniului  cultural  si  turistic  localț ș

(identificare a obiectivelor turistice relevante, dezvoltarea me te ugurilor sau a tradi iilorș ș ț

locale)  care pot  contribui  la  activarea comunită ilor  urbane si  la  generarea de venituriț

pentru bugetele locale.
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2. PRIORITATEA 2 – Protejarea dreptului la demnitate socială

 Sub acest obiectiv specific se vor finanta infrastructuri de locuit, infrastructura de sanatate

pentru  recuperare  veterani,  infrastructura  pentru  protejarea  memoriei  victimelor

Holocaustului  si  promovarea nondiscriminarii  si  infrastructura pentru un centru dedicat

tinerilor vulnerabili pentru dezvoltarea motivatiei de a ramane in scoala.    

 Măsura privind dezvoltarea serviciilor de recuperare este destinata sa insoteasca masurile

de  infrastructura  de  sanatate  pentru  veteran  prin  sprijinirea  functionarii  centrului  de

recuperare.

3. PRIORITATEA 3 -  Sprijinirea  comunită ilor  rurale  fără  acces  sau cu  acces  redus  laț

servicii sociale   

 Această  axă  cuprinde  o  măsură  privind  dezvoltarea  serviciilor  cu  caracter  integrat  în

comunită ile  rurale  -  Aceste  servicii  de  asisten ă  socială,  asisten ă  medicală  comunitară,ț ț ț

suport  educa ional  vor  fi  cre te  accesul  persoanelor  vulnerabile  la  servicii  de calitate  înț ș

comunită ile rurale. Ele presupun formarea unor echipe comunitare de speciali ti, compuseț ș

din: asistent social/tehnician in asistenta sociala, asistent medical comunitar, ingrijitor de

persoane varstnice,  mediator  scolar,  consilier  ocupare  cu  munca  de  teren,  in  functie  de

nevoile  comunitatii  (populatie  scolara  sau  imbatranita,  pre-existenta  sau  nu  a  acestor

specialisti in comunitate etc). O parte dintre specialist vor fi formati in cadrul proiectului.

 De  asemenea,  va  fi  sprijinita  crearea  si  functionarea  unui  call  center  pentru  persoane

vulnerabile, solicitarile primite fiind preluate si referite catre furnizorii de servicii sociale

din comunitate, in functie de nevoie (copil/pers. cu dizabilitati/persoana in varsta etc). In

acest moment, in contextual pandemiei, se finanteaza prin POCU 2014-2020 func ionareaț

unui call center in Baia Mare care preia apelurile persoanelor vulnerabile din toata tara, fiind

dorita continuarea acestui proiect.

 O altă măsură în cadrul Priorită ii 3 este cea privind sprijinul acordat autorită ilor localeț ț

pentru a reglementa situa ia a ezărilor informale (identificarea acestora, evaluarea situa iei,ț ș ț

cadastrale, suport administrativ)

 În  Prioritatea  3  vor  fi  sprijinite,  de  asemenea,  victimele  dezastrelor  naturale  în  privin aț

solu iilor de locuire post-dezastru.ț

 In cadrul  acestei  axe se vor  mai  finan e măsuri  de formare continuă a  personalului  dinț

serviciile destinate grupurilor vulnerabile.   
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 Sprijin pentru comunită ile rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale. Se vorț

finan a amenajari spatii pentru derularea serviciilor i dotarea acestora;ț ș

 Sprijin pentru locuire acordat persoanelor victime ale calamită ilor/situa iilor de urgen ă;ț ț ț

4. PRIORITATEA  4  -  Reducerea  disparită ilor  dintre  copiii  la  risc  de  sărăcie  i/sauț ș

excluziune socială i ceilal i copiiș ț

 Măsuri care contribuie la un acces mai bun al femeilor la pia a muncii,  precum i la unț ș

echilibru mai  bun al  vie ii  de familie cu via a profesională :  Sprijinul  acordat familiilorț ț

monoparentale este în principal direc ionat spre mamele singure. Ele reprezintă procentulț

dominant al părin ilor singuri. Măsura prevede acordarea unui sprijin tailor-made, adaptatț

nevoilor  mamelor,  în  vederea  cre terii  angajabilită ii  i  autonomiei  părintelui  singur  :ș ț ș

acordarea de vouchere before i after school, vouchere pentru activită ile de weekend aleș ț

copiilor (sport, crea ie, artă), finan area cursurilor de recalificare pentru părintele singur cuț ț

venituri mici, care dore te schimbarea domeniului profesional etc. ș   

 Centrele de zi pentru prevenirea separării copilului de familie oferă servicii de asisten ă iț ș

îngrijire copiilor, pe durata zilei, dar i informare, consiliere, indrumare si, dupa caz, ajutorș

material  pentru  familii,  dar  si  pentru  persoanele in  grija  carora  se  afla  copiii  cu parinti

plecati in strainatate.

 Centrele de servicii specializate pentru copiii i tinerii cu tulburări de comportament – suntș

vizate  construirea /  reabilitarea /  modernizarea/  extinderea /  echiparea unor centre  de zi

pentru copiii si adolescentii cu tulburari de comportament (violenta), precum i servicii deș

terapie acesti copii si tineri.

 Servicii de sprijin în comunitate pentru tinerii care au părăsit sistemul de protec ie specială -ț

Sprijinirea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie speciala si a celor care

au  parasit  sistemul,  prin  furnizarea  de  servicii  integrate:  consiliere,  orientare  in  cariera,

dezvoltare personala si  dezvoltarea de abilitati  de viata independenta,  monitorizare post-

interventie in vederea asigurarii sustenabilitatii masurilor, asigurarea locuintei gratuite prin

acordarea unui voucher pentru plata chiriei timp de 12 luni.
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 Pentru accesul copiilor afectati de saracie la activitati  recreative in vederea imbunatatirii

aptitudinilor sociale se vor finanta tabere de creatie/sport pentru copii scolari (ciclu primar si

gimnazial).

 Măsuri de formare continuă a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile.

 Sprijin  pentru  dezvoltarea,  dotarea  serviciilor  de  zi  pentru  copii  prin  finantarea

infrastructurii a 141 de centre de zi cu capacitatea de 30 locuri.

5. PRIORITATEA 5 - Servicii de suport pentru persoane varstnice

 Măsura privind promovarea îmbătrânirii active include ac iuni ce incurajeaza participareaț

sociala (voluntariat,  schimburi inter-genera ionale),  precum i ac iuni care contribuie laț ș ț

men inerea  stării  de  sănătate  a  persoanelor  varstnice  si  incurajeaza  traiul  independentț

(programe usoare de sport, controale stomatologice, geriatrice etc) .

 Dezvoltarea de noi servicii destinate varstnicilor prin subventionarea costurilor ingrijirii si

al serviciilor conexe pentru persoanele varstnice singure, din mediul urban, in situatii de

dependenta si cu un venit lunar inferior salariului minim pe economie.

 Asigurarea unor servicii de suport in cadrul comunitatilor seniorilor (locuire temporara

pentru persoane varstnice aflate in situatie de excluziune locativa).

 Pregatirea specialistilor care lucreaza cu persoane varstnice.

 Infrastructura de locuire temporara pentru persoanele varstnice in pericol de excluziune

locativa.

136



6. PRIORITATEA 6  - Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati

 Măsura  privind  încadrarea  i  men inerea  pe  pia a  muncii  a  persoanelor  cu  dizabilită iș ț ț ț

presupune acordarea unui pachet integrat pentru sustinerea încadrării pe piata muncii sau

a  cre terii  angajabilitatii  persoanelor  cu  dizabilită i,  asigurat  printr-un  mecanismș ț

competitiv, de către furnizori publici sau privati de servicii de ocupare: campanie media,

informare/diseminare, identificare a angajatorilor i persoanelor cu dizabilită i, evaluareaș ț

abilită ilor  profesionale  i  sociale,  aplicat  de  catre  o  echipa  de  specialisti  (consilierț ș

vocational, psiholog etc), organizarea unor burse ale locurilor de muncă pentru persoanele

cu dizabilită i, precum i măsuri de acompaniament pre i post angajare, minim 6 luni de laț ș ș

data angajării.

 Masuri pentru asigurarea suportului in luarea deciziilor pentru persoanele care au nevoie

de  sprijin  pentru  exercitarea  capacităţii  juridice,  respectiv  pentru  persoanele  fara

capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, cu sau fara tutore legal

(incadrate in grad de handicap mintal care au sau nu stabilita masura de ocrotire prin

punere sub interdictie) prin finantarea a 47 (cel putin una pe judet) echipe formate din cate

2 persoane (un jurist si un terapeut / interpret/consilier/facilitator) care sa acorde asistenta,

in urma unei evaluari, a persoanelor care au nevoie de acest sprijin.

 Asigurarea dreptului de a lua decizii privind propria via ă necesită o serie de măsuri care săț

înlocuiască  sistemele  de  substituire  a  deciziei  (punerea  sub  interdicţie)  cu  sisteme  de

sprijinire a deciziei. 

 Dezvoltarea de servicii de îngrijire/ reabilitare de zi destinate copilului cu dizabilită i (fie inț

centre,  fie  mobile),  în  cadrul  cărora  să  fie  oferite  servicii  de  abilitare/reabilitare,

specializate pe tip de dizabilitate, în mod special a celor care provin din familii care nu

dispun  de  resurse  pentru  a  accesa  aceste  servicii  .  Organizarea  de  cursuri  destinate

părin ilor copiilor cu dizabilită i în vederea dezvoltării abilită ilor parentale specifice.ț ț ț

 Dezvoltarea  serviciilor  de  reabilitare  în  comunitate,  prin  echipe  mobile  de  servicii  (47

echipe mobile de speciali ti, câte una pe jude  i sectoare ale Mun. Bucure ti), dupa modelulș ț ș ș

pilotat cu succes in judetul DOLJ, echipe care asigura la domiciliu serviciile specializate de
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abilitare/reabilitare  –  asistent  social,  un  fizio-kinetoterapeut,  un  medic  specialist,  un

psiholog si un sofer.

 Dezvoltarea  infrastructurii  si  serviciilor  sociale  pentru  persoanele  cu  dizabilitati  care

părăsesc  sistemul  de  protec ie  specială  ori  care  doresc  să  trăiască  independent  înț

comunitate (centre de zi, centrele de pregatire pentru viata independenta, locuinte protejate

etc)

 Dezvoltarea serviciilor pentru persoane cu dizabilitati in centre tip respiro.

 Finantarea cursurilor de Asistent Personal Profesionist, in vederea imbunatatirii ratei de

mentinere in familie a persoanei cu dizabilitati

 Accesul persoanelor cu dizabilită i la echipamente, mijloace i tehnologii asistive, pentruț ș

incluziune socială i participare activă la via a comunită ii.ș ț ț

 Măsuri de formare a personalului din serviciile destinate grupurilor vulnerabile.

 Renovarea  si  dotarea  centrelor  de  zi  i  sprijin  pentru  locuire  pentru  persoanele  cuș

dizabilită i, în locuin ele protejateț ț

 Renovarea si dotarea centrelor de recuperare/(re)abilitare pentru copiii cu dizabilită iț

 Renovarea/construirea si dotarea unor centre tip respiro pentru persoane c u dizabilitati si

familiile acestora

 Achizitionare echipamente asistive

 Sprijin infrastructura echipe mobile (auto, truse fizio-kineto-medicale etc)
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7. PRIORITATEA 7 - Servicii sociale i de suport acordate altor grupuri vulnerabileș

 Măsura privind serviciile integrate pentru incluziunea socio-profesionala a migran ilor;ț

 Reabilitarea  spatiilor  disponibile  pentru  cazarea   temporară  a  migran ilor,  aflate  înț

administrarea Ministerului Afacerilor Interne;

 

 Servicii integrate pentru victimele traficului de persoane si victimele violentei domestice:

cazare  în  centre  atat  pentru  victime,  cat  si  pentru  minorii  aflati  in  ingrijire,  locuin eț

protejate/vouchere chirie, consiliere psihologică, consiliere profesională, consiliere juridică,

suport material pentru asigurarea nevoilor de bază (îmbrăcăminte, hrană, materiale de uz

sanitar, medicamente, transport);

 Servicii de suport i reabilitare pentru reintegrarea socială a persoanele persoanelor careș

se confruntă cu adic ia/dependen a de droguri sau alcool (servicii de asisten ă integrată:ț ț ț

medicală, psihologică, socială, juridică consiliere, prevenirea recăderilor, terapii specifice

în comunitate i în mediul privativ de libertate);ș

 Servicii de asisten ă socială, consiliere, suport pentru incluziune, acordate persoanelor careț

se liberează din penitenciar;

 Servicii  de  suport  pentru  incluziunea  socială  a  persoanelor  fără  adăpost  (consiliere,

asisten ă socială, asisten ă medicală, servicii de suport în stradă, servicii de consiliere iț ț ș

mediere pentru ocupare etc).

 Pregatire profesionala pentru specialistii care lucreaza cu grupurile vulnerabile;

 Dezvoltarea infrastructurii de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice;

 Dezvoltarea infrastructurii de locuinte protejate pentru victimele traficului de persoane.
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8. PRIORITATEA 8 -  Ajutorarea persoanelor defavorizate    

 Măsuri de suport pentru diminuarea ratei de deprivare materială a cetă enilor, atât pentruț

diminuarea sărăciei  copiilor i  a familiilor cu mul i  copii  (vouchere pentru nou-născu i,ș ț ț

vouchere pentru colari clasa zero), precum i sprijin prin vouchere pentru alimente si masaș ș

calda/cantina.
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4.7.8. Programul Opera ional Regional – Regiunea Vestț

Contextul de dezvoltare al Regiunii Vest:

 este  alcătuită  din  4  jude e:  Arad,  Cara -Severin,  Hunedoara  i  Timiț ș ș ș,

având  o  suprafa ă  totală  de  32.028  km.  În  intervalul  anilor  2000-2020,ț

populaţia  a  scăzut  de  la  2.042.854  la  1.997.377 persoane.  Răspunsul  la

schimbările  demografice  i  în  special,  evoluţia  structurii  demografice  aș

regiunii,  reprezintă  adevărata  provocare  mai  ales  pentru  furnizarea  unor

servicii publice de calitate pentru cetă eni;ț

 face  parte  din  categoria  regiunilor  mai  puţin  dezvoltate în  contextul

tipologiei utilizate la nivelul UE, având un PIB situat la 68% din media UE 27,

dar peste media na ională; ț

 nu  este  o  regiune  omogenă, diferen ele  între  jude ele  i  localită ileț ț ș ț

componente, fiind considerabile i accentuându-se în ultima perioadă. PIB-ulș

regional este realizat în mare parte de jude ul Timi , care se află la 81% dinț ș

media UE. Jude ul Arad se apropie de media regională cu 65% din media UE.ț

În schimb, jude ele Cara -Severin i Hunedoara sunt mult sub media UE: 50%,ț ș ș

respectiv 51% din media UE. Jumătate din PIB-ul regional este format prin

contribu ia jude ului Timi , al cărui PIB este dublu fa ă de cel al jude ului Arad,ț ț ș ț ț

care la rândul său este aproximativ dublu fa ă de jude ul Hunedoara i jude ulț ț ș ț

Cara -Severin.  ș Aceste 2 jude e au avut economia bazată pe industria minieră,ț

siderurgică, metalurgică i energetică, iar până în prezent nu au fost identificateș

solu ii  alternative pentru bazinul  de for ă  de  muncă i  tradi ia  industrială  aț ț ș ț

zonei; 

 este cea mai urbanizată regiune din România după BI: 63,1% din popula iaț

regiunii trăie te în mediul urban. 60% din popula ia urbană este concentrată înș ț
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doar  5 ora e  ș (cele 4 municipii re edin ă de jude  i municipiul Hunedoara).ș ț ț ș

Dezvoltarea economica a regiunii este polarizată în jurul celor 2 ora e mari aleș

regiunii:  Timi oara  i  Arad.  În  restul  regiunii,  ș ș predomină  oraşele  mici, sub

20.000  locuitori.  Lipse te  o  categorie  consistentă  de  ora e:  ora ele  deș ș ș

dimensiune mijlocie: între 20.000 i 50.000 locuitori. Acest context  genereazăș

nevoi  de  investi ii  diferite,  pe  de  o  parte  pentru  sus inerea  continuăriiț ț

dezvoltării centrelor urbane mari ca motoare regionale i pe de altă parte pentruș

cre terea atractivită ii i competitivită ii localită ilor de dimensiune mai mică;ș ț ș ț ț

 există  disparită i  semnificative  între  mediul  urban  i  rural,  ora ele  mariț ș ș

Timi oara, Arad, Re i a, Deva i Hunedoara polarizând dezvoltarea. Cu toateș ș ț ș

acestea,  se remarcă un fenomen de migraţie a populaţiei dinspre urban spre

rural,  în  special  spre  localităţile  rurale  din  proximitatea  oraşelor  mari,

dezvoltându-se zone urbane func ionale i  punând presiune asupra asigurăriiț ș

serviciilor publice la o calitate similară celei din arealul urban.

Viziunea strategică 

Regiunea Vest dore te să devină o regiune competitivă la nivel european, cu un nivelș

ridicat de inovare, capabilă să atragă i să capitalizeze investi ii, conectată intern iș ț ș

interna ional,  ai  cărei  cetă eni  să  beneficieze  de  un  sistem  educa ional  la  nivelț ț ț

european,  în  localită i  prietenoase  cu  mediul  i  care  să  asigure  o calitate  a  vie iiț ș ț

ridicată.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, care să sus ină i să stimulezeț ș
activitatea de CDI în regiune i cre terea economică sustenabilă;ș ș

2. Îmbunătă irea accesului i  facilitarea utilizării  serviciilor digitale la nivelulț ș
întregii regiuni pentru administra ia publică, cetă eni i întreprinderi;ț ț ș  
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3. Cre terea numărului de IMM-uri în regiune, a competitivită ii i productivită iiș ț ș ț
acestora, cu prioritate în domeniile de specializare inteligentă;

4. Sus inerea aglomerărilor urbane din Regiunea Vest prin utilizarea tehnologilorț
digitale i inovative; ș

5. Adaptarea regiunii la provocările globale privind schimbările climatice prin
transformarea  i  optimizarea  consumului  energetic  în  clădiri,  în  vedereaș
reducerii emisiilor de gaze cu efecte de seră, precum i cre terea confortuluiș ș
termic în aceste clădiri; 

6. Interoperabilitatea,  diversificarea  i  cre terea  capacită ii,  calită ii  iș ș ț ț ș
atractivită ii  transportului  public  de  călători,  precum  i  a  modurilorț ș
alternative de transport, prietenoase cu mediul;

7. O abordare verde i sănătoasă pentru regenerarea ora elor i a cartierelor, înș ș ș
vederea îmbunătă irii calită ii vie ii cetă enilor;ț ț ț ț

8. Cre terea conectivită ii i accesibilită ii în i din Regiunea Vest, a securită iiș ț ș ț ș ț
deplasărilor,  precum i  decongestionarea  i  fluidizarea  traficului  în  marileș ș
aglomerări;

9. îmbunătă irea accesului pentru to i la educa ie de calitate. Oferirea de condi iiț ț ț ț
moderne de învă are i dezvoltarea aptitudinilor popula iei colare, în corelareț ș ț ș
cu specificul economic regional;

10. Dezvoltarea infrastructurii  care  să valorifice  cadrul  natural  i  antropic  alș
regiunii,  precum  i  valorizarea  ni elor  turistice  i  formularea  unei  oferteș ș ș
turistice integrate. Promovarea culturii în regiune, prin asigurarea unei game
variate de facilităţi în scop turistic, recrea ional i educa ional. ț ș ț

143



5. SCENARII DE DEVOLTARE LOCALĂ
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5.1. Contextul general al dezvoltării rurale în România

 60.0% dintre comunele din România nu sunt deservite de un serviciu public de

transport călători; 

 71% dintre străzile comunelor din România nu sunt asfaltate; 

 45.0% dintre comunele din România nu au staţie de cale ferată;

 40.0% dintre comunele din România nu oferă serviciul de alimentare cu apă

curentă, iar numai jumătate din gospodăriile sunt conectate la acesta;

 60.0% dintre comunele din România nu furnizează serviciul de canalizare a

apelor uzate,  mai puţin de 15.0% dintre gospodării au acces la acest serviciu;

 60.0% dintre comunele din România nu furnizează alimentare cu gaz;

 Asigurarea  serviciilor  de  asistenţă  socială  pentru  numărul  relativ  mare  de

beneficiari este îngreunat de numărul redus de personal şi resursele financiare

limitate în raport cu necesităţile;

 În medie există un număr de 2 - 3 medici în fiecare comună, iar o ambulanţă

deserveşte 15 comune;

 Există licee în mai puţin de 20.0% din numărul comunelor din România; 

 Există  coli  profesionale  tehnice  sau  de  ucenici  în  mai  puţin  de  7.0% dinș

numărul comunelor din România; 

 În  95.0%  dintre  comunele  din  România  nu  există  centre  de  formare,

calificare şi recalificare.
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5.2. Programul de Guvernare 2020-2024

5.2.1. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Obiective pentru perioada 2021-2024

1) Consolidarea fermelor de familie

România prezintă anumite caracteristici structurale asemănătoare cu cele ale sectoarelor agricole
din celelalte state membre UE, dar este unică prin mărimea decalajului dintre categoria fermelor
mari şi aceea a fermelor mici, precum şi prin prevalen a fermelor care practică agricultură pentruț
ob inerea  bunurilor  de  autoconsum.Categoria  fermelor  de  dimensiuni  mici  i  mijlocii,  careț ș
reprezintă procentul cel mai consistent din totalul fermelor din România, care produc pentru pia ăț
sub  o  formă  de  organizare  economică,  în  special  fermele  de  familie,  au  nevoie  de  un  sprijin
conjugat  pentru  a  evita  abandonul  activită ilor  agricole,  pentru  facilitarea  accesului  pe  pia ă  iț ț ș
realizarea  de  investi ii,factori  care  vor  conduce  la  stabilizarea  i  cre terea  niveluluiț ș ș
veniturilor.Abordarea acestei nevoi specifice României va asigura noi oportunită i pentru facilitareaț
restructurării fermelor, integrarea fermelor mici/medii pe pia ă i dezvoltarea fermelorde familie.ț ș
Acest  sprijin  va  crea  premisele  ulterioare  îmbunătă irii  performan elor  economice  prinț ț
modernizarea fermelor mici i mijlocii, prin investi ii în active fizice.ș ț

Măsuri: 
•sprijinirea  investi iilor  în  modernizarea,  restructurarea,  cre terea  competitivită ii  i  aț ș ț ș
performan elor de mediu, în special pentru fermele de familie, prin apeluri de proiecte dedicateț
acestui segment de ferme ce vor integra activitatea de procesare; 
•sprijinirea consistentă a investi iilor în sectorul zootehnic;ț
•sprijinirea investi iilor pentru implementarea solu iilor digitale în agricultură;ț ț
•reducerea birocra iei pentru fermele de familie; ț
•încurajarea comercializării produselor finite ob inute în fermele de familie din zonele defavorizate,ț
în special din zonele montane, prin acordarea unei subven ii sau unui sprijin pe unitatea de produsț
comercializată -alocarea unei finan ări de aproximativ 1 miliard de Euro pentru investi ii la nivelulț ț
fermelor în sector vegetal i zootehnic, din care, pentru ferma de familie care integrează activitateaș
de  procesare  pentru  produse  de  calitate  (Reg.1151/2012)  aproximativ  200  milioane  de  Euro
(FEADR); 
•asigurarea accesului la finan are prin continuarea mecanismelor de creditare prin subven ionareaț ț
dobânzilor i garantare -finan are în vederea sus inerii mecanismului de creditare de aproximativ 93ș ț ț
milioane de Euro (FEADR).

2) Consolidarea pozi iei fermierilor în lan ul agroalimentarț ț

Restructurarea fermelor mici i mijlocii i încurajarea acestora de a se asocia sub diferite formeș ș
(cooperative sau grupuri de producători, sau parteneriate informale de cooperare între micii fermieri
i  consumatori  pentru asigurarealan urilor  scurte  agroalimentare)  concură la  cre terea puterii  deș ț ș

reprezentare  a  acestora,  fapt  care  se  va  reflecta  ulterior  în  stabilizarea  i  cre terea  niveluluiș ș
veniturilor.Formele asociative reprezintă principalul instrument care poate conduce la îmbunătă ireaț
pozi iei  fermierului  în  lan ul  valoric.  De i  fermierii  mici  au  început  să  în eleagă  importan aț ț ș ț ț
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conceptului de cooperare i avantajele ce decurg din aceasta, există încă reticen e în a se organiza înș ț
forme asociative i parteneriate viabile din punct de vedere economic. Prin asociere în activită ile deș ț
afaceri,  fermierii  î i  vor  consolida  puterea  de  negociere,  pot  cumpăra  echipamente  agricole,ș
tehnologii i alte inputuri agricole la pre uri convenabile, pot avea acces mai u or la credite i potș ț ș ș
introduce  inova ii  i  idei  noi  de  management,  astfel  fiind  amortizate  efectele  grave  asupraț ș
membrilor în situa ii de criză, dar i facilitată accesibilitatea mai ridicată i cre terea absorb iei deț ș ș ș ț
fonduri europene, toate acestea având un impact pozitiv asupra rentabilită ii afacerii pe termen lung.ț

Măsuri:
1. O măsură de sprijinire aformăriide asocia ii agricole. Din experien a proiectelor pilot derulate deț ț
Funda ia Româno-Americană, este nevoie de muncă în comunitate preliminară pentru a constituiț
asocia ii  func ionale.  Reguli corecte, management profesionist  – aceste  ț ț lucruri  nu vin natural,  e
nevoie de investi ii în formare, care trebuiesă fie eligibile din fonduri europene.ț

2.  O  măsură  de  investi ii  dedicată  exclusiv  acestor  forme  asociative,  după  ce  reu esc  să  seț ș
organizeze func ional  –cooperative agricole,food hub-uri  etc.  (există  mai  multe  forme legale  deț
asociere, cooperativele fiind cele mai comune, iar măsura acoperă toate formele legale).

3. Dezvoltarea i implementarea unei strategii de implicare în mod activ a companiilor mari dinș
agricultură în sus inerea acestui segment de pia ă, prin măsuri de tipul facilită ilor fiscale pentruț ț ț
participarea la un fond de investi ii dedicat fermierilormici i mijlocii care să ofere granturi mici iț ș ș
medii pentru utilaje, sere sau solarii, unită i de procesare etc.ț

Finan are de aproximativ 62 milioane de Euro (FEADR)ț

3) AGRI-INVEST

Programul Agri-Invest va fi  unul similar cu IMM Invest,  dar dedicat în exclusivitate sectorului
agricol. 

Acesta va presupune:
•Garan ii la împrumuturi cu dobândă garantată 100%; ț
•Subven ionarea dobânzilor (≈8 luni+);ț
•Perioada de rambursare a creditului până la 10 ani;

Bugetul alocat acestui program va fi utilizat pentru credite, în vederea dezvoltării de:
•Depozite de legume-fructe(pentru cooperative);
•Silozuri;
•Retehnologizarea industriei alimentare;
•Achizi ie de teren agricol.ț
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4) Consolidarea mediului asociativ

Organizarea fermierilor în structuri asociative reprezentative, partenere ale administra iei agricole,ț
asigură un dialog permanent cu privire la toate aspectele referitoare la politica agricolă comună,
inclusiv la dezvoltarea rurală i la punerea sa în aplicare, i în special cu privire la măsurile pe careș ș
Ministerul Agriculturii i Dezvoltării Rurale le ia în acest context. Consolidarea mediului asociativș
asigură realizarea unui schimb de experien ă i de bune practici i oferă asisten ă i consultan ăț ș ș ț ș ț
autorită ii agricole, în procesul de elaborare a strategiilor i politicilor agricole.ț ș
Măsuri:

 sus inerea financiară în vederea aderării organiza iilor de fermieri din România la COPA-ț ț
COGECA, prin plata cotiza iei de membru cu drepturi depline, facilitând pentru prima datăț
participarea fermierilor români la grupurile de dialog civil la Bruxelles;

 solu ii digitale pentru managementul dialogului civil în sectorul agroalimentar –platformăț
on-line de dialog.

5) Strategia de gestionare a apei în agricultură

Prin Planul Na ional de Rezilien ă i Redresare (PNRR) se vor realiza: infrastructura de iriga ii,ț ț ș ț
infrastructura de desecare/drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solului, lucrări de prevenire a
de ertificării,  finalizarea  sistemului  na ional  antigrindină  i  cre terea  precipita iilor.Româniaș ț ș ș ț
prezintă  un  risc  considerabil  faţă  de  schimbările  climatice,  efectele  acestora  fiind  reflectate  de
modificările în regimul de temperatură şi precipitaţii, zonele cele mai afectate, fiind situate în
partea  de Sud-Est,  Sud-Muntenia,  Bucure ti-Ilfov  i  Sud-Vest  Oltenia,  cu  un potenţial  deș ș
adaptare redus, afectând rezultatele întregului ande producţie agricolă. Secetele au un impact
semnificativ  asupra  stabilităţii  producţiei  şi  a  securităţii  alimentare  naţionale,  iar  lipsa  unei
infrastructuri  adecvate contribuie la  limitarea oportunităţilor  de dezvoltare  economică în  pofida
existenţei potenţialului din agricultură.

A. Cre terea suprafe elor amenajate pentru iriga ii,ș ț ț  cu prioritate  în  zone afectate  de secetă,
precum i cre terea eficien ei utilizării apei în activitatea de iriga ii. În acest sens, vor fi adoptateș ș ț ț
următoarele măsuri:

•implementarea  Programului  Na ional  de  Reabilitarea  a  Infrastructurii  Principale  de  Iriga ii  dinț ț
România (PNI);
•asigurarea apei până la sta ia de punere sub presiune preluate de către organiza iile de îmbunătă iriț ț ț
funciare i/sau la echipamentele de udare mobile/motopompe;ș
•finalizarea obiectivelor de investi ii aflate în diferite stadii de execu ie i proiectare;ț ț ș
•modificări  în  prioritizarea  investi iilor  în  func ie  de  zonele  vulnerabile,  cu risc  de  aridizare  iț ț ș
de ertificare;ș
•modificări în ordinea de abordare a planului de investi ii, care săstimuleze cre terea gradului deț ș
utilizare  a  lucrărilor  existente  i  să  garanteze  recuperarea  investi iilor  pe  seama  sporului  deș ț
produc ie agricolă realizata; ț
•exploatarea  amenajărilor  de  irigaţii  supuse  reabilitării  în  corelare  cu  lucrările  de  gospodărirea
apelor,  hidroenergetice,  silvice,  de  gestionare  a  căilor  de  comunicaţie,  în  acord  cu  interesele
proprietarilor de terenuri, ţinând seama de cerinţele de protecţie a mediului.
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Rezultate preconizate: 

•cre terea randamentului staţiilor de pompare de la 40% la 80%;ș
•reducerea pierderilor de apă din canale de la 60% la 28%;
•eliminarea degradărilor apărute la construc iile hidrotehnice aferente canalelor de iriga ii;ț ț
•reducerea tarifului/1.000 m3 apă pompată;
•facilitarea accesului direct al fermierilor la apa pentru iriga ii;ț
•cre terea numărului de echipamente utilizate pentru distribuirea apei pentru iriga ii;ș ț
•cre terea suprafe ei irigate deservită de infrastructura de iriga ii.ș ț ț

B. Asigurarea integrării obiectivelor de mediu în programele de investi ii sectoriale în vedereaț
cre terii adaptării i atenuării efectelor schimbărilor climaticeș ș

Includerea în Planul Na ional de Relansare i Rezilien ă a proiectelor de infrastructură pentru:ț ș ț
 compensarea deficitului de umiditate a solului în vederea combaterii riscului de secetă;
 reducerea riscului la inunda ii i alunecări de teren; ț ș
 combaterea eroziunii solului;
 protec ia  antigrindină,  sus inerea  sistemului  antigrindină,  cre terea  i  uniformizareaț ț ș ș

precipita iilorț
 Măsuri pentru gestionarea durabilă a apei în acord cu nevoia de a conserva i îmbunătă iș ț

baza  de  resurse  disponibile,  prin  adaptarea  i  dezvoltarea  infrastructurii  i  tehnologiilorș ș
utilizate, sustenabile în fa ă schimbărilor aduse de probleme actuale globale, regionale iț ș
na ionale;ț

 Măsuri  pentru  exploatarea  amenajărilor  îmbunătă iri  funciare  supuseț
reabilitării/modernizării,  astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de
umiditate, eroziunea şi poluareasolului şi să se promoveze protecţia mediuluiîn conformitate
cu standardele de mediu;

Alte ac iuniț
 realizarea investi iilor în sistemele de îmbunătă iri funciare i a investi iilor în dezvoltareaț ț ș ț

capabilită ii Sistemului Na ional Antigrindină i de Cre tere a Precipita iilor; ț ț ș ș ț
 extinderea sistemelor de îmbunătă iri funciare i identificarea/utilizarea unor surse de apăț ș

alternative pentru amenajările de iriga ii;ț
 utilizarea tehnologiilor moderne pentru adaptarea la schimbările climatice i a materialelorș

prietenoase cu mediul i mai pu in energofage;ș ț
 montarea senzorilor de nivel/presiune pe canale/conducte i ob inerea unor economii de 40-ș ț

60% la consumul de energie i de apă; ș
 planificarea necesarului de apă în zonele expuse secetei i asigurarea resurselor de apă înș

condi ii de secetă;ț
 creeareade  noi  oportunită i  de  ocupare  a  for ei  de  muncă  calificate  în  domeniulț ț

automatizărilor;
 utilizarea surselor de energie alternative.

6) Măsuri de management al riscurilor

 Opera ionalizarea  strategiei  de  gestionare  i  identificarea  măsurilor  eficiente  pentruț ș
managementul  riscurilor  (prin  fonduri  mutuale,  sisteme  de  asigurări  pretabile  pentru
gestionarea riscurilor asociate schimbărilor climatice);
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 Găsirea unor solu ii eficiente, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, deț
implementare a sistemelor de management al riscurilor în agricultură; 

 Campanie de promovare/mediatizare pentru stimularea implicării fermierilor în scheme de
prevenire  i  gestionare  a  riscurilor  prin  intermediul  sprijinului  acordat  pentru  sus inereaș ț
primelor de asigurare –(Măsura 17.1).

Pentru realizarea acestui obiectiv, bugetul estimat este de 50 milioane de euro (FEADR)

7) Corectarea deficitului balan ei comercialeț

România exportă materii prime i produse cu valoare adăugată mică i importă produse cu valoareș ș
adăugată mare. Industria alimentară din România încă are decalaje semnificative în ceea ce prive teș
valoarea adăugatăa produselor agricole în raport cu capacitatea de produc ie a produselor agricoleț
autohtone. Este necesară sprijinirea acelor produse agro-alimentare pentru care oferta internă este
relativ redusă comparativ cu cererea actuală a pie ei i poten ialul existent.ț ș ț

 Sus inerea investi iilor private în colectarea, depozitarea, stocarea i procesarea produselorț ț ș
agroalimentare  pentru  cre terea  valorii  adăugate  a  materiei  prime.  Buget  alocat  -430ș
milioane de Euro (FEADR);

 Revizuirea  mecanismului  certificatelor  de  depozit  prin  dialog  cu  institu iile  de  credit  iț ș
asocia iile de profil;ț

 Acordarea de sprijin cuplat pentru fermieri în vederea asigurării independen ei proteice (2%ț
din alocarea aferentă plă ilor directe). Buget alocat -200 milioane de Euro (FEGA);ț

 Planul proteina: sus inerea (sprijin cuplat important) culturilor de soia i lucernă care să fieț ș
comercializate doar în ară i în spa iul comunitar. Există un poten ial de 0,5 mil. ha soiaț ș ț ț
care ar face din România un exportator.

8) Dezvoltarea pie elor localeț

Crearea  lan urilor  alimentare  scurte  i  dezvoltarea  pie elor  locale  este  un  obiectiv  necesar  dinț ș ț
perspectiva  deschiderii  oportunită ilor  de  pia ă  pentru  fermieri  prin  promovarea  i  vânzareaț ț ș
produselor aproape de sursa de produc ie, fie individual, fie prin intermediul unei forme asociative,ț
astfel încât să fie în acord i cu obiectivele strategiei „De la fermă la consumator”. Dezvoltareaș
lan urilor scurte de aprovizionare i a pie elor localeprin intermediul cooperării între diferi i actoriț ș ț ț
se poate realiza în special în sectorul fermelor mici /familiale i deschide premisa de cooperare laș
nivel de comunitate. Este nevoie de sprijin pentru a facilita accesul fermierilor şi grupurilor de
fermieri pe pia ă şi de a intra şi opera pe aceste pie e la standardele cerute, inclusiv sub aspecteleț ț
privind  siguran a  alimentară.În  actuala  criză  sanitară,  provocată  de  pandemia  Covid-19,  care  aț
destabilizat grav re elele globale de aprovizionare cu alimente, arătând vulnerabilită ile inerente aleț ț
acestui  sistem,  rolul  producătorilor  locali  a  fost  mai  vizibil  decât  oricând,  dezvoltându-se  noi
oportunită i  de  valorificare  a  produselor  prin  intermediul  platformelor  on-line  i  de  livrări  laț ș
domiciliu.

 sus inerea  cooperării  între  producători  i  actorii  locali  (consilii  locale,  coli,  agen iț ș ș ț
economici) în vederea dezvoltării pie elor locale i comercializării directe a produc iei cătreț ș ț
partenerii locali, astfel încât să se faciliteze crearea lan urilor de desfacere. ț
Buget alocat -20 milioane de Euro (FEADR).
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8) Promovarea produselor locale române tiș

În România există un poten ial încă nevalorificat, de recunoa tere i promovare a produselor localeț ș ș
i de includere a acestora în schemele de calitate na ionale i UE, din cauza aspectelor cauzate deș ț ș

promovarea  deficitară  a  produselor  agroalimentare  române ti,  slaba  asociere  între  producători,ș
taxele aplicate producătorilor care fac dificil accesulproduselor autohtone pe rafturile hipermarket-
urilor i a supermarket-urilor. Produsele ob inute din materie primă locală, ca i cele provenite de laș ț ș
animale  crescute în  condi ii  superioare de bunăstare,  contribuie la  crearea de locuri  de muncă,ț
cre tereavalorii  adăugate  i  a  valorii  de  pia ă  a  acestora,  fiind  necesară  con tientizareaș ș ț ș
consumatorului  referitor  la  calitatea  produselor  cu  tradi ie  care  fac  parte  din  cultura  na ională,ț ț
valorificarea patrimoniului imaterial  local,  dar i la importan a asigurării  siguran ei şi securită iiș ț ț ț
alimentare.Numărul  produselor  române ti  care  participă  la  o  schemă de  calitate  europeană esteș
redus (7), rezultând o nevoie acută de a sprijini ob inerea i promovarea unor astfel de produse.ț ș
Participarea redusă a fermierilor la schemele de calitate este legată i de asocierea i cooperareaș ș
redusă în sectorul agroalimentar, fiind nevoie de sprijinirea asocierii i cooperării inclusiv în cazulș
consumatorului. Pentru stimularea fermierilor i grupurilor de fermieri din România este nevoie deș
măsuri de sprijin care să sus ină financiar ob inerea de produse de calitate i costurile suplimentareț ț ș
pe care ace tia le suportă, precum i pentru promovarea produselor locale.ș ș

Măsuri

 crearea unei re ele na ionale de colectare,  depozitare,procesare i distribu ie a produselorț ț ș ț
române ti;ș

 finantarea de asocieri agricole, acoperind cheltuieli de infiintare si functionare si lansarea de
linii dedicate lor pentru dezvoltarea de depozite (food hubs);

 elaborarea  i  implementarea  unei  strategii  deinformare  a  consumatorilor  cu  privire  laș
produsele agroalimentare române ti înregistrate în scheme de calitate na ionale i europene;ș ț ș

 îmbunătă irea  legisla iei  privind  certificarea  i  promovarea  produselor  alimentare,  prinț ț ș
dialog strâns cu reprezentan ii asocia iilor de profil i bugetarea corespunzătoare a acestorț ț ș
programe;

 crearea unor standarde de calitate specifice unei certificări speciale pentru produse care să
fie fabricate aproape exclusiv cu materii prime române ti i procesate în uzine din ș ș România
(salam cu carne de porc născut, crescut, sacrificat i procesat în România). Scopul acesteiș
certificări este să creeze o cerere de materii prime române ti, care să dezvolte zootehnia i săș ș
creeze o pia ă, la pre  mai bun, pentru cerealele române ti;ț ț ș

 ac iuni  de  promovare  a  produselor  locale,  tradi ionale,  române ti,  inclusiv  produseț ț ș
certificate  conform schemelor  de  calitate,  care  vor  veni  în  sprijinul  micilor  producători
contribuind totodată la dezvoltarea agro-turistică a mediului rural;

 sus inere financiară pentru aderarea la schemele de calitate;ț
 promovarea unui act normativ referitor la „ferma pedagogică” care să stimuleze ac iuni deț

educare i mediatizare în coli, privind consumul de produse române ti;ș ș ș
 Finan area unei ț Re ele Nationale de Ferme Pedagogiceț  (cca. 1.000 de ferme/gospodării) din

bugetul prevăzut la HG nr.640/2017 referitor la măsuri de educa ie alimentară în coli, fermeț ș
i gospodării pedagogice. ș

Buget alocat -12 milioane de Euro (FEADR)
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9) Asigurarea schimbului de genera ii în agriculturăț

Sectorul  agricol  se  confruntă  cu  un  grad  ridicat  de  îmbătrânire  în  rândul  proprietarilor  iș
managerilor de ferme, demonstrat prin tendin a de scădere a popula iei tinere de până în 40 de aniț ț
concomitent cu cre terea popula iei active cu vârstă mai mare de 40 de ani. Tinerii din mediul ruralș ț
sunt slab reprezenta i numeric, conform datelor statistice de la nivelul anului 2019, reprezentândț
pu in peste 29% din totalul popula iei rurale, aspect ce implică nevoia întineririi genera iilor dinț ț ț
spa iul rural românesc. Totodată, raportul dintre numărul managerilor de ferme de sub 40 ani ceț
revin la  un manager mai  mare de 55 ani  reflectă gradul  de îmbătrânire al  for ei  de muncă dinț
sectorul agricol (11,2 manageri sub 40 ani la 100 manageri peste 55 deani).România are nevoie de
un număr  mare  de  tineri  fermieri  care  să  preia  managementul  fermelor,  inclusiv  al  celor  deja
existente, să îmbunătă ească productivitatea i să crească accesul pe pia ă al acestora. Accesul laț ș ț
terenurile  agricole  reprezintă  o  oportunitate  i  totodată  o  provocare  pentru  a  fi  sprijinită  înș
continuare instalarea de noi manageri de exploata ii agricole. Fenomenul de fărâmi are a terenurilor,ț ț
precum i gestionarea afacerii agricole dintr-o localitate aflată la distan ă mare fa ă de exploata ieș ț ț ț
afectează capacitatea fermierului de a o gestiona adecvat. 

Măsuri

concesionarea prin atribuire directă, tinerilor fermieri, a suprafe elor de teren agricol (până la 50ț
ha/fermier) aflate în administrarea Agen iei Domeniului Statului;▪instalarea tinerilor fermieri,  cuț
sprijin financiar prin FEADR, cu alocarea sumei de aproximativ 520 milioane de Euro;▪stimularea
angajării de tineri în agricultură prin sprijin pentru angajatorii si angaja ii din sectoarele agriculturăț
i industria alimentară constând în plata pe o perioadă de maxim 18 luni 75% din salariu pentruș

angajatorii care încadrează în muncă cu normă întreagă persoane cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani
înregistra i ca omeri în eviden a ANOFM (Tineri NEETS). ▪Schemă de subven ie europeană careț ș ț ț
să încurajeze retragerea agricultorilor în vârstă care de in suprafe e mici de teren (să poată încasaț ț
subven ia chiar dacă vând sau arendează ț
122terenul, pe perioada exerci iului financiar european în curs). Această schemă va fi inclusă înț
PNS.Fina area  necesară  deaproximativ  200 de  milioane  de  Euro  se  acoperă  din  Fondul  Socialț
European (FSE).De asemenea, vor fi dezvoltate programe de formare continuă a fermierilor

10) Restructurarea învă ământul profesional i tehnicț ș

La începutul anului 2019, numărul institu iilor de învă ământ secundar superior care colarizau peț ț ș
filiera tehnologică,  profilul  resurse naturale i protec ia mediului,  a fost  de 323, din care 99 înș ț
mediul  rural  (27,8%),  iar  un  număr  de  24,  din  care  20  în  mediul  rural  reprezentau  colileș
profesionale care colarizează în profilul agricol (83,3%). Scăderea numărului de licee cu profilș
agricol s-a produs concomitent cu reducerea numărului de absolven i. De i în ultimii ani situa iaț ș ț
parteneriatelor încheiate între liceele care oferă calificări  profesionale i agen i economici are oș ț
tendin ă de cre tere,  studen ii  nu vin din aceste licee cu o experien ă practică consolidată,  ci  oț ș ț ț
dobândesc direct în ferme cu sprijinul antreprenorilor locali implica i în agro-afaceri. Astfel, nevoiaț
creării acestor parteneriate trebuie sus inută.ț

Măsuri

 investi ii privind finan area infrastructurii aferente liceelor agricole;ț ț
 cooperarea între institu ii de învă ământ cu profil agricol i agen ii economici din domeniulț ț ș ț

agro-alimentar pentru asigurarea premiselor de punere în practică a învă ământului dual înț
agricultură;
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 finantarea dezvoltării fermelor model de pe lângă liceele agricole;
 vouchere pentru învă ământul profesional agricol. Din cauza migra iei for ei de muncă spreț ț ț

ări  din Vest,  România a ajuns să nu mai aibă oamenicalifica i  în agricultură.  Propunemț ț
acordarea de vouchere pentru persoanele în omaj cronic din mediu rural cu care să poatăș
achizi iona cursuri  de  specializare  pentru meseriile  agricole  i  meserii  conexe (mecaniciț ș
agricoli sau servicii specifice agriculturii). Astfel, for a de muncă din mediu rural care nuț
este integrată pe pia a muncii va avea o ansă sădevină activă pe un salariu mai bun. ț ș

Bugetul alocat este de 50 milioane de Euro(PNS).

11) Cercetare, inovare i agricultură inteligentăș

Cuno tin ele i inovarea sunt esen iale pentru un sector agricol inteligent, rezilient i sustenabil.Înș ț ș ț ș
România,  sectorul  de  cercetare-inovare  nu  este  suficient  adaptat  nevoilor  specifice
alefermierilor.ProblemelestructuralealeagriculturiidinRomânia,provocărilereferitoare  la  protec iaț
mediului,  efectele  schimbărilor  climatice  sunt  aspecte  care  men in  un  decalaj  între  cerin eleț ț
societă ii pentru servicii de mediu, în contextul schimbărilor climatice i al impactului agriculturiiț ș
asupra mediului  i  posibilită ile  reale  de produc ie în  sectorul  agricol.Este  necesar  ca fermierii,ș ț ț
consultan ii  i  unită ile  de  cercetare  să  conlucreze.Implementarea  de  tehnologii  i  proceseț ș ț ș
inovatoare i  adaptate  la  nevoile  fermierilor,  dezvoltate  i  sprijinite  prin  activită i  de  cercetare-ș ș ț
inovare,  va  genera  efecte  socio-economice  i  de  mediupozitive,  care  să  crească  performan eleș ț
fermelor cu un impact redus asupramediului.Prin urmare, prin măsurile de cooperare în vederea
inovării se va facilita implementarea de tehnologii inovative, prin cooperarea directă între fermieri,
cercetători,  entită i  publice  în  baza  parteneriatelor  din  cadrul  grupurilor  opera ionale  în  scopulț ț
rezolvării problemelor punctuale identificate de fermieri.

Măsuri
 asigurarea  sprijinului  pentru  crearea  de  parteneriate  de  cooperare  în  vederea  inovării,

dezvoltării de noi practici, care să răspundă la nevoile specifice ale fermierilor; 
 sus inerea investi iilor  la  nivel  de fermă în tehnologii  inovatoare aferente agriculturii  deț ț

precizie. 

Bugetul alocat este de 25 milioane de Euro (FEADR)

12) Dezvoltarea agriculturii ecologice

Suprafa a cultivată în sistem ecologic este încă redusă.  În anul 2019, în România,  doar 2,43 %ț
(395,5 mii ha) din suprafa a agricolă utilizată a fost cultivată în sistem ecologic, comparativ cuț
aprox. 7% în UE 28. Din suprafa a totală  cultivată,  ponderea cea mai mare o de in cerealele -ț ț
32,07% urmate de culturile  permanente pă uni  i  fâne e-24,33% i  culturi  industriale.  Numărulș ș ț ș
redus al unită ilor de procesare în sistem ecologic (191 înanul 2019), în condi iile unei cereri înț ț
cre tere a consumatorilor pentru produse care să corespundă orientării lor către o dietă cu un aportș
adecvat  de  elemente  nutritive,  necesită  stimularea  investi iilor  în  vederea  ob inerii  de  produseț ț
calitative care să permită un stil de via ă sănătos.Sus inerea agriculturii ecologice va contribui laț ț
reducerea  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră,  studiile  demonstrând  o  reducere  a  amprentei  de
carbon/tonă de alimente produsă din agricultura ecologică fa ă de agricultura conven ională datorităț ț
renun ării  la  îngră ăminte  chimice  i  pesticide.  În  timp  ce  agricultura  ecologică  contribuie  laț ș ș
protejarea mediului, aceasta produce concomitent i alimente cu o valoare mai mare din perspectivaș
asigurării sănătă ii consumatorilor.În contextul Pactului Ecologic European, agricultura ecologicăț
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reprezintă  o  importantă  componentă  a  implementării  prevederilor  Strategiei  „De  la  fermă  la
consumator”.

Măsuri 
 acordarea de sprijin financiar pentru suprafe ele cultivate în sistem ecologic care vizează oț

intă  de  20% din  suprafa a  agricolă  a  României  în  anul  2027,  prin  conversia  paji tilorț ț ș
preponderent din zonele montane i colinare la sistemul ecologic, a suprafe elor din zoneleș ț
de agromediu i din zonele cu constrângeri specifice i naturale; ș ș

 sus inerea  investi iilor  în  fermele ecologice care integrează  func ia  de procesare,  func iaț ț ț ț
agropedagogică, func ia agroturistică, precum i alte scheme de calitate. ț ș

 Dezvoltarea  unei  ecoscheme  pentru  a  preveni  pierderile  financiare  in  cazul
impaduriinaturale a pajistilor care nu sunt necesare comunitatii.
Bugetul alocat este de 550 milioane de Euro (FEADR).

13) Sus inerea zonelor cu constrângeri naturaleț

Din suprafa a agricolă utilizată totală a ării, o pondere însemnată (50,02%) prezintă caracteristiciț ț
nefavorabile de mediu, ca urmare a unor factori bio-fizici (climatici, edafici, relief) ce limitează
activitatea  agricolă  uzuală  prin  ob inerea  de  produc ii  reduse,  scurtareaperioadei  de  vegeta ie,ț ț ț
cre terea costurilor de produc ie etc. Conform desemnării zonelor cu constrângeri naturale sau cuș ț
alte constrângeri specifice, acestea sunt împăr ite în: zone montane (15,09%); zone cu constrângeriț
naturale semnificative (33,56%); zone cu constrângeri naturale specifice (1,38%). Având în vedere
faptul  că  venitul  factorilor  agricoli  pe  lucrător  este  în  medie  mai  mare  în  zonele  care  nu sunt
afectate  de  constrângeri  naturale  (ANC),  în  zonele  ANC  se  va  urmări  evitarea  abandonului
activită ilor  agricole.  Men inerea  activită ilor  agricole  contribuie,  de  asemenea,  laconservareaț ț ț
factorilor de mediu (biodiversitate, sol, apă, aer), inclusiv la men inerea peisajelor tradi ionale.ț ț

Măsuri 
 sus inerea financiară a zonelor cu constrângeri naturale prin plă i compensatorii, în vedereaț ț

men inerii activită ii agricole a fermierilor, în special în zonele montane;ț ț
 aplicarea  mecanismului  de  ajustare  (fine-tuning)  a  zonelor  cu  constrângeri,  pentru  omai

bună direc ionare a sprijinului către toate zonele defavorizate;ț
 introducerea unei scheme de certificare (PRODUS din zone HNV -Înaltă valoare naturală);
 condi ionarea accesului fermelor la măsura de sprijin în zonele cu constrângeri naturale deț

certificare a suprafe elor în agricultura ecologică.ț

14) Consolidarea proprietă iiț

Din cele 23,8 milioane de hectare, cât însumează teritoriul României, suprafaţa agricolă utilizată în
exploataţiile agricole a fost la nivelul anului 2014 de 14,6 milioane de hectare (61,3%) din care 9,3
milioane de hectare reprezintă teren arabil. Din totalul suprafe ei agricole, aproximativ 93,6% seț
află în proprietate privată, iar din totalul suprafe ei arabile, circa 95% se află în proprietate privată.ț
Agricultura  din  România  este  caracterizată  prin  decalaje  i  dezechilibre  structurale  reliefate  deș
polaritatea între ferme de dimensiuni foarte mari i cele de dimensiuni foarte reduse ce influenţeazăș
direct competitivitatea.
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15) Elaborarea i implementarea Codului Ruralș

Elaborarea unui set de principii i măsuri aplicabile în spa iul rural, care să asigure dezvoltarea înș ț
ansamblu i eficientizarea activită ilor din domeniul agricol, inclusiv prin măsuri de stimulare aș ț
procesului de comasare a terenurilor agricole.

16) Cre terea competitivită ii în zootehnieș ț

Corectarea balan ei comerciale în zootehnie, plecând de la gradul de asigurare al  produselor deț
origine  animală  din  produc ia  na ională.  România  trebuie  să  promoveze  o  zootehnie  cu  rolț ț
multifunc ional i cu influen ă în spa iul rural. Pentru aceasta, trebuie avută în vederepracticareaț ș ț ț
zootehniei, inând cont de:ț

 păstrarea tradi iilor;ț
 men inerea specificului rural;ț
 men inerea activită ilor comunită ilor rurale prin asigurarea de resurse financiare;ț ț ț
 men inerea popula iei în zonele rurale în special a popula iei tinere.ț ț ț

Măsuri
 Echilibrarea balan ei comerciale pe segmentul carne de porc (SUIN), avicol, bovine,ț

ovine, caprine i segmentul pescăresc.ș
 prioritizarea investi iilor din sectorul zootehnic pentru asigurarea materialului biologic dinț

resurse proprii în vederea corectării deficitului balan ei comerciale;ț
 continuarea măsurilor de plă i în favoarea bunăstării porcinelor i păsărilor;ț ș
 program de sprijinire a crescătorilor de bovine pentru produc ia de carne, prin stimulareaț

cre terii calită ii carcaselor conform sistemului de clasificare EUROP;ș ț
 program de sprijinire a crescătorilor de ovine pentru produc ia de carne,  prin stimulareaț

cre terii calită ii carcaselor clasificate conform sistemului de clasificare EUROP;ș ț
 stimularea participării fermierilor la scheme de calitate; 
 asigurarea  accesului  la  finan are  prin  continuarea  mecanismelor  de  creditare  prinț

subven ionarea dobânzilor i garantare;ț ș
 continuarea programelor de investi ii în zootehnie, inclusiv pentru realizarea instala iilor deț ț

gestionare a dejec iilor pentru reducerea poluării mediului;ț
 programele de investi ii au în vedere asigurarea securită ii alimentare din produc ia internă,ț ț ț

prin cre terea produc iei de carne din sectoarele deficitare porc i pasăre;ș ț ș
 sprijin  financiar  pentru  finan area  programelor  de  ameliorare  derulate  de  societă ile  deț ț

ameliorare, conform principiilor din Uniunea Europeană;
 sprijin financiar pentru protejarea raselor pe cale de dispari ie.ț
 simplificarea  legisla iei  în  domeniul  ecarisajului  –responsabilizarea  autorită ilor  locale  iț ț ș

jude ene în procesul de colectare, transport i depozitarea i/sau neutralizarea de eurilor deț ș ș ș
origine animală.
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17) Sprijinirea antreprenoriatului agricol

Programul “RABLA” pentru utilaje agricole.

 Reîntinerirea  parcului  de  utilaje  va  duce  la  randamente  mai  bune  în  agricultură.  De
asemenea, cre terea cererii pentru astfel de utilaje înseamnă i investi ii în fabrici i unită iș ș ț ș ț
de service pentru acestea în România. 

 Încurajarea dezvoltăriiGrupurilor  de Ac iune Locală,  pe tot  teritoriul  ării,  ca  instrumentț ț
predilect  de  implementare  pentru  programele  de  dezvoltare  locală,  prin  consolidarea
capacită ii lor de decizie i administrare i prin cre terea alocărilor din fonduri europene iț ș ș ș ș
de la bugetul de stat destinate proiectelor de dimensiuni mici i medii adaptate la nevoileș
locale.

5.2.2. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării i Administra ieiș ț

Viziunea pe termen mediu

Ministerul  Lucrărilor  Publice,  Dezvoltării  i  Administra iei,  prin  intermediulș ț
fondurilor europene, al Programului Na ional de Dezvoltare Locală (PNDL)ț  i alș
celorlalte  programe  pe  care  le  desfă oară,  are,  ca  scop  fundamental,  dezvoltareaș
armonioasă  dintre  regiunile  României,  recuperarea  decalajelor  de  dezvoltare  între
jude e  i  cre terea  calită ii  serviciilor  publice  la  care  să  aibă  acces  cetă enii,ț ș ș ț ț
contribuind astfel la obiectivul de convergen ă cu economiile statelor mai avansateț
din Uniunea Europeană. În noul ciclu de finan are, prin fondurile structurale europeneț
pentru dezvoltare regională vor fi sus inute proiecte care generează valoare adăugată,ț
prosperitate i o cre tere a calită ii vie ii în comunită ile în care vor fi implementate.ș ș ț ț ț
Dezvoltarea infrastructurii publice din toate regiunile României va urmări reducerea
disparită ilor urban-rural i a diferen elor de dezvoltare între regiuni si in interiorulț ș ț
regiunilor i se va axa pe următoarele priorită i:ș ț

•Modernizarea i extinderea re elelor de apă i canal;ș ț ș
•Modernizarea drumurilor jude ene i locale i construirea unor noi drumuri, acoloț ș ș
unde este necesar;
•Modernizarea i construirea de unită i de învă ământ;ș ț ț
•Extinderea i modernizarea re elelor de gaze naturale;ș ț
•Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de sănătate i protec ie socială;ș ș ț
•Realizarea cadastrului sistematic;
•Construirea de infrastructură sportivă;
•Construirea  de  locuin e  pentru  tineri,  speciali ti  în  sănătate,  învă ământ  i  alteț ș ț ș
categorii socio-profesionale prin ANL;
•Reabilitarea monumentelor istorice, a unită ilor de cult i consolidarea patrimoniuluiț ș
cultural;
•Reabilitarea energetică a clădirilor
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Proiectele trebuie să aibă o justificare a beneficiilor economice is ociale, iar ș
cifrele din program sunt o evaluare orientativă a costului proiectelor. Proiecte 
mature vor fi considerate cele care au indicatori tehnico-economici aproba i ț
până la 31 decembrie 2022, ace ti indicatori demonstrând impactul socio-ș
economic mai sus men ionat.ț

Obiectivele de investi ii programate pentru perioada 2021-2024 sunt următoarele:ț

 Extinderea re elelor de apă i canalț ș . În acest moment sunt racordate la sistemul de apă i ș
canalizare aproximativ 53% din locuin ele din România. (ț 8 miliarde de lei vor fi investi i deț
guvern pentru extinderea re elelor de apă i canalizare pentru ț ș 750 de proiecte depuse de 
UAT-uri, în următorii 5 ani. Dintre cele 750 de proiecte, 150 sunt destinate mediului 
urban, valoarea acestora fiind peste 1 miliard de Lei;)

 Solu ii punctuale pentru situa ii speciale: 500 de microsta ii de tratare, fose septice i sistemeț ț ț ș
alimentare cu apă, cu o valoare de 250 milioane lei, care vor deservi toate categoriile de 
utilizatori. 

 Modernizarea i reabilitarea drumurilor jude ene i locale:ș ț ș
- 70% din drumurile jude ene i locale vor fi modernizate în 4 ani, prin programele ț ș
implementate de MLPDA;
- 7.000 de km de drumuri jude ene dintr-un total de 20.000 km nemoderniza i vor fi ț ț
reabilita i în următorii 4 ani, fiind programate lucrări în valoare de 12 miliarde Lei;ț
- 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de circa 20 miliarde Lei, vor fi moderniza i în ț
următorii 4 ani. Dintre ace tia, 5.000 km sunt în mediul urban, cu o valoare de 6 miliarde ș
Lei.

 Construirea i modernizarea unită ilor de învă ământ.ș ț ț  
Proiecte de construire i reabilitare, consolidare i dotare cre e, grădini e, coli, campusuri, ș ș ș ț ș
cămine studen e ti, centre de excelen ă pentru copii supradota i, tabere colare.ț ș ț ț ș

 Infrastructura sportivă 
- 250 săli de sport colare (3 miliarde de Lei);ș
- 45 bazine didacticede înot (700 milioane Lei)

 Sistemul sanitar i de protec ie socialăș ț
- 1.450 de centre medicale în mediul rural, din 2.000 necesare la nivel na ional, cu o ț

valoare de 9,5 miliarde de Lei;

  Eficien ă energetică.ț  Strategia de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovării
parcului na ional de clădiri reziden iale i nereziden iale, atât publice, cât i private, într-un ț ț ș ț ș
parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficien ă energetică i decarbonat până în 2050, ț ș
strategie care cuprinde o foaie de parcurs cu măsuri i indicatori de progres măsurabili i ș ș
stabili i la nivel na ional, include etape orientative pentru anii 2030, 2040 i 2050 i ț ț ș ș
specifică modul în care acestea contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind 
eficien a energetică în conformitate cu Directiva 2012/27/UEț
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 Consolidări.
- Reabilitarea a 2.000 de clădiri, în valoare de 1 miliard de Lei, investi ie care va conduce la ț
îmbunătă irea eficien ei energetice a locuin elor românilor;ț ț ț
- Cre terea siguran ei popula iei prin reabilitarea clădirilor cu risc seismic ridicat: 300 de ș ț ț

imobile la nivel na ional pentru 1 miliard de Lei;ț
- Programul de termoficare, cu o alocare de 650 milioane de Lei pentru 15 UAT-uri

 Locuin e pentru speciali ti în sănătate, învă ământ i alte categorii socio-profesionaleț ș ț ș

- În prezent, MLPDA derulează, prin ANL, un program care vizează construirea de locuin e cu ț
chirie, destinate tinerilor cărora sursele de venit nu le permit achizi ionarea unei locuin e  ț ț în 
proprietate sau închirierea unei locuin e în condi iile pie ei i asigurarea stabilită ii tinerilor ț ț ț ș ț
speciali ti, prin crearea unor condi ii de locuit convenabile. inând cont de solicitările venite de la ș ț Ț
consiliile locale din ară, MLPDA i ANL consideră oportună cre terea numărului unor astfel de ț ș ș
locuin e, după cum urmează:ț

 10 000 de unită i locative pentru speciali ti, pentru o investi ie de 2 miliarde de Lei;ț ș ț
 5000 unită i locative pentru tineri, destinate închirierii, cu o valoare de 1 miliard de Lei.ț
 10 000 de locuinte de necesitate, pentru o investitie de 2 miliarde de lei

 Cadastrare

- În acest moment este cadastrată o suprafa ă de aproximativ 40%din suprafa a întregii ări, iar în ț ț ț
perioada 2021-2024 ne propunem să ajungem la un procent de peste 65%, ceea înseamnă că vor fi 
cadastrate în 4 ani aproximativ 6 milioane de hectare în plus, dintre care 2 milioane de hectare din 
fonduri proprii ANCPI iaproximativ 4 milioane hectare din fonduri europene;ș

- Proiectele de înregistrare sistematică demarate de ANCPI în cadrul PNCCF din veniturile proprii 
ale ANCPI şi asigurarea finan ării/cofinan ării lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de ț ț
către unită ile administrativ-teritoriale; ț
Obiectivul asumat îl reprezintă înregistrarea a 0,5 milioane de ha/an -în total 2 milioane ha;

- Proiectul major „Cre terea gradului de acoperire i incluziune a sistemului de înregistrare a ș ș
proprietă ilor în zonele rurale din România”ț , privind înregistrare sistematică a imobilelor pentru 
5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Obiectivul asumat îl 
reprezintă finalizarea înregistrării sistematică în aproximativ 450 de UAT-uri rurale, cu suprafaţa de 
aproximativ 3,9 milioane ha.

- Proiectul „Informaţii geografice pentru mediu, schimbări climatice şi integrare UE –LAKI III” 
prin Programul: Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice i Ecosisteme RO –Mediu, finan at prin:ș ț
Mecanismul Financiar al Spa iului Economic European (SEE) 2014-2021, în valoare de: 5.000.000 ț
Euro, având ca obiectiv general îmbunătă irea capacită ii institu ionale a ANCPI de a realiza i ț ț ț ș
furniza informa ii geografice i cartografice precise i actualizate care vor fi puse gratuit la ț ș ș
dispozi ia tuturor institu iilor cu atribu ii de monitorizare i raportare în domeniul protec iei ț ț ț ș ț
mediului, prevenirea i diminuarea efectelor riscurilor naturale, adaptarea la schimbările climatice, ș
planificare teritorială durabilă integrată i va sprijini implementarea directivelor UE referitoare la ș
armonizarea i punerea în comun a informa iilor spa iale la nivel na ional i transfrontalierș ț ț ț ș

- Realizarea de servicii de scanare a teritoriului prin tehnologie LiDAR (Light Detection and 
Ranging) i generare de modele digitale de teren i de suprafa ă cu acoperire totală de 50.000 km2.ș ș ț
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5.2.3. Ministerul Mediului, Apelor i Pădurilorș

Viziunea pe termen mediu

România, alături de celelalte state membre, î i asumă angajamentul Uniunii Europeneș
de cre tere a ambi iei i eforturilor în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect deș ț ș
seră  pentru  combaterea  efectelor  schimbărilor  climatice  în  vederea  îndeplinirii
obiectivelor Acordului de la Paris, precum i în contextul adoptării Pactului Ecologicș
European.  Guvernul  va  utiliza  ansa  oferită  de  aceste  angajamente  pentru  aș
transforma societatea i economia na ională, contribuind la obiectivul unei dezvoltăriș ț
sustenabile,  inând  însă  cont  i  de  impactul  social  i  regional  al  acestui  proces.ț ș ș
Tranzi ia trebuie să fie percepută ca fiind justă, pentru a putea fi sus inută pe termenț ț
lung la nivelul întregii societă i. Guvernul va urmări asigurarea echită ii tranzi iei i alț ț ț ș
caracterului durabil al solu iilor propuse. Riscurile tranzi iei pot fi limitate printr-oț ț
împăr ire justă a costurilor i eforturilor între sectoarele economice i prin favorizareaț ș ș
inova iei. Vor fi implementate schimbări structurale în măsură a sus ine pe termenț ț
lung locurile de muncă i economia.ș

Proiecte strategice

1. Implementarea Planului Na ional Integrat Energie –Climă (PNIESC)ț , precum i pentruș
revizuirea  acestuia,  inând  cont  de  principiile  expuse  mai  sus,  pentru  atingerea  inteiț ț
actualizate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii Europene
pentru anul 2030;

2. Îmbunătă irea  mecanismului  necesar  pentru  gestionarea  sectorului  „Exploatareaț
Terenurilor,  Schimbarea Destina iei  Terenurilor i  Silvicultură“ (LULUCF),  parte aț ș
Inventarului Na ional de Emisii de Gaze cu Efect de Seră (INEGES)ț , printr-un sistem
na ional permanent de monitorizare, care va con ine observa ii aeriene i terestre, care se vorț ț ț ș
valida la nivel interna ional, în parteneriat cu mediul academic si institutele de cercetare deț
profil.  Astfel,  se  va  evita  gestionarea  defectuoasă  a  acestui  sector,  care  va  avea  un  rol
important în îndeplinirea obliga iilor de conformare, prin echilibrarea emisiilor de gaze cuț
efect de seră, cu re inerile de carbon;ț

3. Program multianual Impadurim Romania – Plantarea a 220 milioane puie i forestieri înț
perioada 2021-2024 –echivalentul a aproximativ 50.000 ha, dar nu mai pu in de 55 milioaneț
puie i/an. Accentul se va pune pe împăduriri în afara fondului forestier na ional i extindereaț ț ș
acestuia,  prin  împădurirea  terenurilor  degradate  i  înfiin area  de  perdele  forestiere  deș ț
protec ie.Bugetul alocat este de 650 de milioane de Euro;ț

 adoptarea unei noi strategii forestiere na ionaleț
 acces public al cetatenilor pietonal si cu bicicleta in toate tipurile de paduri;
 combaterea tăierilor ilegale de pădure i a altor practici nelegale din sistemul silvicș
 îmbunătă irea  continuă  a  sistemului  de  monitorizare  ț SUMAL –sistemul  informatic  de

urmărire a trasabilită ii materialului lemnos,ț  principalul instrument în lupta împotriva
tăierilor ilegale de pădure;
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 utilizarea celor mai noi tehnologii pentru asigurarea integrită ii fondului forestier –imaginiț
din  satelit,  utilizarea  dronelor,  a  sistemelor  de  inteligen ă  artificială,  camere  video  deț
monitorizare, sisteme de masurare digitala a volumului;

 întărirea continuă a capacită ii i reforma structurală a gărzilor forestiere;ț ș
 interzicerea  exploatarii  padurilor  in  parcurile  nationale  (cu  exceptia  situatiilor  de  forta

majora, de ex calamitati naturale);
 reforma  Romsilva,  inclusiv  prin  realizarea  unui  audit,  si  adaptarea  obiectivelor  de

administrare a padurilor, integrand pe langa rolul economic si rolul de utilitate publica a
padurilor;

 programe de împădurire voluntară în masă pe terenuri agricole pentru a preveni eroziunea
solului, în zone urbane i suburbane unde emisiile poluante sunt mai mari, precum i înș ș
grădini i cur i particulare prin oferirea puie ilor;ș ț ț

 finalizarea evaluării si punerea sub protec ie a pădurilor cu valoare ridicata (păduri virgineț
. a.)ș

 continuarea reformei modului de vânzare a materialului lemnosprin vânzarea lui măsurată iș
nu estimată pentru cre terea treptată a masei lemnoase vândute pe metoda măsurăriiș

 asigurarea continuită ii ț IFN(Inventarul Forestier National);
 program de sustinere a proprietarilor de terenuri forestiere care au suferit pagube in urma

calamita ilorna ionale.ț ț

4. Managementul  apelor  si  solului.  Realizarea  securită ii  apei  în  România  se  referă  laț
combinarea a trei obiective: 
•Asigurarea utilizării durabile a resurselor de apă; 
•Furnizarea de servicii privind apa accesibile tuturor;
•Reducerea riscurilor legate de apă în contextul schimbărilor climatice.

O abordare integrată care poate să răspundă acestor solicitări trebuie să prevadă:

•creşterea rezilienţei la dezastrele cauzate de riscurile naturale accentuate de schimbările climatice;
dezvoltarea  capacităţii  de  intervenţie  şi  răspuns  a  structurilor  responsabile  cu  managementul
situaţiilor de urgenţă;
•extinderea  serviciului  public  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  în  contextul  implementării
Directivei Cadru a Apei şi a directivelor subsecvente;
•îndeplinirea măsurilor din Planul de Management al Bazinului hidrografic pentru atingerea stării
bune a apelor privitor la presiunile hidromorfologice;
•program de renaturare a terenurilor degradate si crearea culoarelor ecologice cu rol dublu: cresterea
calitatii ecosistemelor si apararea impotriva inundatiilor;
•restaurarea zonelor inundabile in vederea refacerii sistemelor hidrografice;
•transparentizarea  calită ii  apei–dezvoltarea  unui  portal  si  a  re elei  na ionale  de  monitorizare  aț ț ț
calită ii apei; ț
•reglementarea unui sistem coerent de verificare a calită ii apelor bazat pe principiile enun ate deț ț
directivele europene;
•realizarea unei strategii na ionale coerente pentru ape uzate i cresterea gradului de dezvoltare aț ș
re elelor de canalizare si de ape uzate; ț
•protejarea albiilor râurilor si combaterea furtului de material mineral cu ajutorul solutiilor digitale
inteligente;
•finalizarea programului privind combaterea eroziunii costiere; 
•prevenirea secetei  -  stocarea apei  din perioadele cu exces de umiditate  în  vederea utilizării  în
perioadele secetoase, prin cre terea capacita ii de re inere a apei în sol, lărgirea zonelor inundabileș ț ț
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ale  râurilor  i/sau realizarea  de  acumulări/poldere  temporare,  restaurarea  galeriilor  de luncă i  aș ș
bra elor moarte /zonelor umede, precum i regândirea sistemelor de desecare din zonele de câmpie.ț ș
•strategie specifică pentru managementul durabil al solurilor -bază de date digitală prin integrarea
zonelor care au risc la eroziune, con inut scăzut de materie organică, tasare, salinizare si integrareaț
i modelarea bazelorde date care au informa ii despre proprietă ile solului (ICPA, IFN);ș ț ț

•crearea unui ghid de bune practiciintegrat  pentru un management sustenabil  al  terenurilor i  aș
solului.

5. Reciclare i economie circularăș

Reducerea cu cel  pu in 75% a de eurilor  care ajung în gropile  de gunoi,  din totalul  de eurilorț ș ș
generate, până în anul 2025;

•Utilizarea ra ională a resurselor naturale, inclusiv a materialelor considerate astăzi de euri, avnd caț ș
prioritate  reutilizarea  resurselor  deja  existente  în  circuitele  economice  locale  i  na ionale  prinș ț
reintroducerea de eurilor în economia circulară;ș
•Elaborarea  Strategiei  pentru  economia  circulară  si  implementarea  acesteia  bazată  pe  inova ie,ț
tehnologii noi care săpermită colaborarea, comunicarea i transparentizarea sistemelor.ș
•Responsabilită ile de implementare din sistemul economiei circulare vor fi  repartizate echitabilț
întreto i actorii din sistem pe baza principiului „poluatorul plăte te”;ț ș
•Dezvoltarea sistemului de garantie-depozit pentru ambalaje.
•Implementarea directivei privind produsele din plastic de unică folosin ă -Coordonarea elaborăriiț
cadrului legal de aplicare prin cooptarea tuturor ministerelor implicate. Stabilirea responsabilită ilorț
fiecărui minister în parte. Stabilirea răspunderii extinse a producătorilor pentru anumite categorii de
produse;
•Valorificarea  unor  materiale  din  depozitele  poluante  (zguri,  isturi,  steril  etc.)  se  va  face  înș
colaborare cu universită i i institute de cercetare cu experien ă în domeniu, prin proiecte comuneț ș ț
cu finan are din diferite surse.ț

6. Calitatea aerului i protec ia atmosfereiș ț

În scopul îndeplinirii obliga iilor din domeniul calită ii aerului, ce revin României ca stat membru alț ț
UE, având în vedere faptul că cea mai mare parte a echipamentelor  care se găsesc în Re eauaț
Na ională de Monitorizare a Calită ii Aerului (RNMCA) auo vechime relativ mare, iar men inereaț ț ț
lor în func iune pe termen lung este din ce în ce mai dificilă, se vor avea în vedere:ț

•Asigurarea în mod continuu a finan ării activită ii de evaluare a calită ii aerului înconjurătorț ț ț
•La acest moment, principala sursă de finan are o reprezintă bugetul Fondului pentru mediu.ț
•Prestarea serviciilor  pentru dezvoltarea aplica iilor  software specifice RNMCA necesare pentruț
dezvoltarea unui software propriu de raportare în scopul respectării  Deciziei  2011/850/UE i înș
conformitate cu cerin ele Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European i a  ț ș Consiliului din 14
martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informa ii spa iale în Comunitatea Europeanăț ț
(INSPIRE)
•Adoptarea  măsurilor  necesare  pentru  integrarea  datelor  satelitare  provenite  din  serviciul
Copernicus pentru monitorizarea atmosferică. In acest sens se va continua colaborarea cu agentiile
europene prin Agen ia Spa ială Română (ROSA) si alte entitati de profil; ț ț
•Întărirea capacită ii de monitorizare i interven ie a comisarilor Gărzii Na ionale de Mediu:ț ș ț ț
•Asigurarea serviciului de permanen ă, 24/24h, pe întreg teritoriul ării i mai ales în aglomerărileț ț ș
urbane cu probleme în ceea ce prive te poluarea aerului;ș
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•Întărirea  capacită ii  de  reac ie  rapidă  prin  dotarea  echipelor  de control  cu  drone cu  sistem deț ț
termoviziune, pentru identificarea exactă a eventualelor arderi ilegale de de euri sau alte materiale;ș
•Îmbunătă irea colaborării cualte institu ii i autorită i ale statului (ANPM, IGSU, Politia Română,ț ț ș ț
Jandarmeria etc.) cu atribu ii  de monitorizare a calită ii  aerului i interven ie,  precum i cu alteț ț ș ț ș
entită i care ar putea sprijini demersurile de combatere a poluării.ț

7. Situri contaminate i chimicaleș

Îmbunătă irea cadrului de reglementare în domeniul managementului chimicalelor pentru reducereaț
efectivă a poluării de la sursă;

•Implementarea i aplicarea rapidă i completă a prevederilor Regulamentului Reach i a altor acteș ș ș
normative europene privind managementul chimicalelor;
•Cre terea nivelului de control i combaterea importurilor ilegale de gaze florurate cu efect de seră;ș ș
•Finalizarea procedurii de inventariere a siturilor poten ial contaminate la nivel na ional;ț ț
•Realizarea unei baze de date în sistem GIS, cu finan are europeană i a investigărilor preliminare înț ș
cazul siturilor poten ial contaminate;ț
•Reducerea  numărului  desituri  contaminate  prin  continuarea  demersurilor  în  vederea realizării
de  către  de inătorii  acestora  a  lucrărilor  de  remediere  i  redare  în  circuitul economic aț ș
terenurilor respective;
•Atragerea  de  fonduri  europene  pentru  finan area  lucrărilor  de  decontaminare   a   siturilorț
contaminate aflate în proprietatea statului

8. Biodiversitate i arii protejateș

•Asumarea intelor UE prin strategia europeana -30 % arii protejate si 10 % strict protejate pana inț
2030;

•Audit si reforma ANANPpentru eficientizarea sistemului de management al ariilor protejate prin
reintroducerea  societatii  civile  in  activitatea  de  gestionare  a  ariilor  protejate;  implementarea
proiectelor INSPIRE si SINCRON; aprobarea regulamentului PN Vacaresti;

•Ameliorarea sistemului de compensare a proprietarilor din arii protejate;

•Aprobarea legii ariilor protejate urbane si realizarea re elei na ionale de arii protejate urbane;ț ț

•Evaluate populatiei de mari carnivori prin metode stiintifice moderne;

•Cre terea  graduală  a  nivelului  de  non-interven ie  în  parcurile  na ionale  i  naturale,  până  laș ț ț ș
atingerea recomandării IUCN de 75% -inceput in 2021, finalizarea in 2024;

•Realizarea Listei na ionale de specii invazive –termen 2022;ț

•Implementarea Strategiei UE privind biodiversitatea 2030, prin realizarea Strategiei Na ionale i aț ș
Planului de Ac iune privind Biodiversitatea 2030 –termen 2021;ț

•Implementarea unor sisteme unitare de management al calită ii i performan ei resurselor destinateț ș ț
implementării planurilor de management/măsuri de management i/sau masuri de conservare;ș
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•Crearea i  aplicarea unui  cadru unitar  de ac iune care să sprijine asigurarea unui  managementș ț
eficient al ariilor naturale protejate, printr-un sistem integrat de colectare, uniformizare i gestionareș
a  informa iilor  i  datelor  referitoare  la  biodiversitatea  din  România;  optimizare  aț ș
organizării/func ionării structurilor teritoriale ANANP; optimizarea bazei de date a ariilor naturaleț
protejate; platforma integrată pentru eficientizarea proceselor administrative ale ANANP; strategia
i  planul  de  comunicare  al  ANANP;  studii  asupra  poten ialului  economic  al  ariilor  naturaleș ț

protejate;

•Indiferent de tipul de proprietate al pădurii, managementul forestier trebuie să ină cont de cerin eleț ț
de conservare ale biodiversită ii. În cazul în care principalul instrument de managementforestier,ț
amenajamentul silvic, este întocmit pentru o suprafa ă inclusă într-o arie protejată, trebuie să seț
respecte prevederile stabilite în planul de management al ariei (conform Legii 49/2011). Planurile
de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice alte planuri de
exploatare/utilizare  a  resurselor  naturale  din  aria  naturală  protejată  vor  fi  armonizate  de  către
autorităţile emitente cu prevederile planului de management.

•România, în calitate de stat membru UE, are obligaţia să realizeze un management corespunzător
al reţelei Natura 2000 şi al speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Pentru îmbunătăţirea sau
menţinerea stării  actuale a biodiversităţii  este importantă elaborarea i  implementarea planurilorș
demanagement, a seturilor de măsuri de conservare i a planurilor de acţiune aprobate pentru situriș
respectiv pentru

Pentru perioada 2021 –2027 se prevăd:
•Continuarea  finan ării  implementării  Planurilor  de  management  pentru  ariile  protejate  i  aț ș
elaborării unora noi acolo unde nu există încă;
•Definirea unei axe de finan are similare Axa Prioritară 5 Protejarea i conservarea biodiversită ii,ț ș ț
decontaminarea solurilor  poluate  istoric  i  monitorizarea calită ii  aerului,  în  cadrul  Obiectivuluiș ț
Tematic6 Protec ia mediului i promovarea utilizării eficiente a resurselor, prioritatea de investi iiț ș ț
Protejarea şi refacerea biodiversită ii i a solurilor, precum i promovarea de servicii ecosistemice,ț ș ș
inclusiv prin Natura 2000 i infrastructurile ecologice.ș

Programe specifice

•Programul privind gestionarea de eurilorș  –beneficiari persoane juridice de drept privat sau de
drept public. Bugetul alocat este 527.000.000 lei.  Proiectul de ghid de finan are este în curs deț
elaborare la nivelul AFM. 

•Sta ii reîncărcare  ț pentru autostrăzi drumuri europene, na ionale (Re eaua TEN-T) i localită i –ț ț ș ț
beneficiari operatori economici. Bugetul alocat: 92 milioane de Lei. Schema de ajutor de stat a fost
aprobată de Comisia  Europeană,  iar  proiectul  de ghid de finan are este  în  curs  de elaborare laț
nivelul AFM.

•Programul privind închiderea depozitelor de de euri industriale periculoase i nepericuloaseș ș
neconforme, cuprinse în cauza C301/2017 (în condi iile Directivei 1999/31 /CE a Consiliului dinț
26 aprilie  1999 privind  depozitele  de  de euri).  A fost  înfiin ată  UIP,  structură  care  ar  urma săș ț
gestioneze proiectele de închidere finan ate din POIM.ț

•Vom continua programele de succes finan ate din  ț Fondul pentru Mediu, le vom îmbunătă i iț ș
adapta tuturor noilor cerin e impuse la nivel european:ț
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•Programul RABLA Clasic –cel mai longeviv program guvernamental de mediu: programul va fi
îmbunătă it, în acord cu noile cerin e europene din domeniul mobilită ii;ț ț ț

•Programul RABLA Plus, destinat achizi iei de ma ini electrice: este cel mai ambi ios programț ș ț
guvernamental de acest gen din UE. Programul va cre te etapizat în următorii ani, urmând să fieș
adaptat gradual la noile evolu ii din acest sector;ț

•Casa  Eficientă  Energetic -singurul  program  destinat  eficientizării  energetice  a  locuin elorț
individuale va continua i va fi îmbunătă it cu noi tipuri de echipamente eligibile pentru finan are;ș ț ț

•Rabla pentru Electrocasnice -programul prin care românii î i pot înlocui electrocasnicele vechi, ș
mari consumatoare de energie, cu unele noi, prietenoase cumediul, va fi extins cu noi categorii de 
produse;

•Iluminat Public Ecologic -programul destinat administra iilor locale, prin care ne propunem ț
înlocuirea sistemelor vechi de iluminat, cu unele moderne, cu consum redus i tehnologii ș
performante, va fi extins în următorii patru ani, astfel încât să poată fi accesat de cât mai multe 
primării;

•Re eaua de sta ii de încărcare pentru vehicule electrice.ț ț Tranzi ia către electro-mobilitate nu ț
poate fi realizată fără o infrastructură de alimentare corespunzătoare. Prin extinderea acestui 
program, atât în localită i, cât i de-a lungul drumurilor na ionale i jude ene, ne propunem să ț ș ț ș ț
dezvoltăm cea mai performantă re ea de sta ii de alimentare din regiune;ț ț

•Transport Public Ecologic. Programul va fi extins pentru a da posibilitatea cât mai multor 
localită i din România să ofere locuitorilor un transport public eficient, curat i modern.ț ș

Fonduri europene
•Mecanismul financiar SEE; 
•Programul Opera ional Dezvoltare Durabilă; ț
•Fondul pentru o tranzi ie justă (FTJ);ț
•Sus inerea investi iilor productive în întreprinderile mici i mijlocii; ț ț ș
•Promovarea cercetării i inovării, reabilitării mediului, energie curată, perfec ionarea, precum i ș ț ș
transformarea instala iilor existente cu emisii mari de dioxid de carbon atunci când aceste investi ii ț ț
conduc la reduceri substan iale ale emisiilor i protejează locurile de muncă.ț ș
•InvestEU
•Investi ii în infrastructura energetică i de transporturi, inclusiv pentru infrastructura de gaze ț ș
naturale i de termoficare;ș
•Proiecte de decarbonizare, de diversificare economică a regiunilor i de infrastructură socială;ș
•Facilitate de împrumut finan ată de Banca Europeană de Investi ii (BEI);ț ț
•Pentru sectorul public -resurse pentru implementarea măsurilor de facilitare a tranzi iei către ț
neutralitatea climatică;
•Infrastructura energetică i de transport, re elele de termoficare, măsurile de eficien ă energetică, ș ț ț
inclusiv renovarea clădirilor, precum i infrastructurile sociale;ș
•Programul de sprijin pentru reforme structurale.
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5.3. Obiectivele de dezvoltare ale Politicii Agricole Comune 2021-2027

La 1 iunie 2018, Comisia Europeană a prezentat câteva propuneri legislative privind

politica agricolă comună (PAC) pentru perioada 2021-2027. Prin ele, încearcă să se

asigure că PAC poate  continua să  sprijine puternic agricultura  europeană,  ajutând

zonele rurale să prospere i încurajând produc ia de alimente de înaltă calitate. Deș ț

asemenea, urmăre te ca PAC să aducă o contribu ie majoră la ș ț Pactul verde european,

în special în ceea ce prive te strategia ș de la fermă la consumator i strategia privindș

biodiversitatea.

Propunerile Comisiei se concentrează în special pe:

 asigurarea unui viitor economic stabil i corect pentru agricultori; ș

 stabilirea unor ambi ii mai mari pentru ac iunile legate de mediu i de climă; ț ț ș

 păstrarea agriculturii în inima societă ii europene. ț

Pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană propune ca politica agricolă comună

(PAC) să se axeze pe nouă obiective principale. Acestea se vor concentra pe aspecte

sociale, economice i de protec ie a mediului i vor servi drept bază pentru ș ț ș planurile

strategice PAC ale ărilor UE.ț

Ele urmăresc:

 să le asigure agricultorilor un venit echitabil; 

 să stimuleze competitivitatea; 

 să restabilească echilibrul de putere în lan ul alimentar; ț

 să combată schimbările climatice; 

 să protejeze mediul; 

 să conserve peisajele i biodiversitatea; ș

 să sprijine reînnoirea genera ională; ț

 să ajute la dinamizarea zonelor rurale; 

 să protejeze calitatea alimentelor i sănătatea. ș

165

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_ro#a-new-way-of-working
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_ro#a-new-way-of-working
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro


OBIECTIVE

1. Asigurarea unor venituri agricole viabile

 Sprijinirea  unui  venit  fiabil  i  a  rezilien ei  fermelor  pe  întregul  teritoriu  alș ț
Uniunii, în vederea îmbunătă irii securită ii alimentare.ț ț

2. Stimularea competitivită iiț

 Stimularea competitivită ii i a productivită ii agricole într-un mod sustenabil,ț ș ț
pentru a  face fa ă provocărilor  reprezentate de cre terea cererii,  într-o lumeț ș
nesigură din punctul de vedere al resurselor i al climei.ș

3. Pozi ia fermierilor în lan urile valoriceț ț

 Ameliorarea pozi iei fermierilor în cadrul lan ului valoricț ț

4. Agricultura i atenuarea schimbărilor climaticeș

 Contribu ie la energia durabilă, precum i la atenuarea schimbărilor climatice iț ș ș
la adaptarea la acestea.

5. Gestionarea eficientă a solurilor

 Promovarea dezvoltării durabile i a gestionării eficiente a resurselor naturaleș
precum apa, solul i aerul.ș

6. Biodiversitatea i peisajele agricoleș

 Contribu ie la protejarea biodiversită ii, îmbunătă irea serviciilor ecosistemiceț ț ț
i conservarea habitatelor i a peisajelor.ș ș

7. Schimbările structurale i reînnoirea genera ionalăș ț

 Modernizarea  sectorului  agricol  prin  atragerea  tinerilor  i  accelerareaș
dezvoltării afacerilor acestora.
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8. Locurile de muncă i cre terea economică în zonele ruraleș ș

 Promovarea  ocupării  for ei  de  muncă,  a  cre terii,  a  incluziunii  sociale  i  aț ș ș
dezvoltării  locale  în zonele  rurale,  inclusiv a  bioeconomiei  i  a  silviculturiiș
sustenabile.

9. Sănătatea, siguran a alimentară i rezisten a la antimicrobieneț ș ț

 Îmbunătă irea răspunsului pe care agricultura UE îl oferă la cerin ele societă iiț ț ț
în ceea ce prive te hrana i sănătatea, inclusiv furnizarea de alimente sigure,ș ș
hrănitoare  i  ob inute  în  mod  sustenabil,  precum  i  privind  bunăstareaș ț ș
animalelor.

Politica Agricolă Comună urmăre te:ș

 să îi sprijine pe fermieri i să îmbunătă ească productivitatea agricolă, pentru oș ț

aprovizionare stabilă cu alimente la pre uri accesibile; ț

 să îi protejeze pe agricultorii din Uniunea Europeană, astfel încât ace tia să- iș ș

poată asigura un trai decent; 

 să contribuie la combaterea schimbărilor climatice i la gestionarea durabilă aș

resurselor naturale; 

 să conserve zonele rurale i peisajele de pe întreg teritoriul său; ș

 să men ină vitalitatea economiei rurale prin promovarea locurilor de muncă dinț

sectorul agricol, din cel agroalimentar i din sectoarele asociate.ș

 Agricultura are un statut aparte, pentru că:

 în ciuda importan ei produc iei alimentare, venitul fermierilor este cu circa 40ț ț

% mai mic în compara ie cu veniturile din alte sectoare; ț

 agricultura este mai dependentă de condi iile meteorologice i climatice decâtț ș

majoritatea celorlalte sectoare; 

 există un decalaj de timp inevitabil între momentul în care se schimbă cererea

consumatorilor i momentul când agricultorii pot răspunde acestei schimbări –ș
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pentru a putea produce mai mult grâu sau lapte, de exemplu, este nevoie de

timp. 

 aricultorii trebuie să- i men ină rentabilitatea activită ii, dar în acela i timp i săș ț ț ș ș

lucreze în mod durabil i ecologic i să conserve solurile i biodiversitatea.ș ș ș

 incertitudinile comerciale i impactul agriculturii asupra mediului justifică rolulș

important al sectorului public în via a fermierilor no trii. ț ș

PAC dispune de următoarele instrumente:

 sprijinul pentru venit   prin plă i directe, contribuind la stabilitatea veniturilor iț ș

remunerându-i pe agricultorii care protejează mediul i care furnizează bunuriș

publice pe care pia a nu le plăte te în general, cum ar fi îngrijirea mediuluiț ș

rural; 

 măsurile de pia ăț   pentru a face fa ă unor situa ii dificile, cum ar fi o diminuareț ț

bruscă a cererii  din cauza unei  alerte sanitare sau o scădere a pre urilor  caț

urmare a unei oferte excedentare temporare pe pia ă; ț

 măsurile  de  dezvoltare  rurală  ,  cu  programe  na ionale  i  regionale  care  săț ș

răspundă nevoilor i provocărilor cu care se confruntă zonele rurale. ș

Produc ia de alimenteț

 În  UE sunt  circa  10 milioane  de  exploata ii  agricole  i  22  de  milioane  deț ș

persoane care lucrează în mod regulat în acest sector. Acestea furnizează un

volum impresionant i variat de produse accesibile, sigure, de bună calitate. ș

 UE este cunoscută în întreaga lume pentru alimentele i tradi iile sale culinare,ș ț

reprezintă  unul  dintre  principalii  producători de produse  agroalimentare  din

lume i este în acela i timp un exportator net de astfel de produse. Datorităș ș

resurselor sale agricole excep ionale, UE poate i trebuie să joace un rol-cheieț ș

în garantarea securită ii alimentare la nivel mondial. ț
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Dezvoltarea comunită ii ruraleț

 Zonele noastre rurale i resursele lor naturale pre ioase oferă multe locuri deș ț

muncă legate de agricultură – fermierii au nevoie de ma ini agricole, clădiri,ș

combustibili,  îngră ăminte  i  îngrijiri  medicale  pentru animale.  Toate  acesteș ș

produse i servicii formează a a-numitele sectoare „din amonte”. ș ș

 Al i oameni lucrează în sectoarele „din aval”,  adică se ocupă de pregătirea,ț

prelucrarea i ambalarea alimentelor, precum i de depozitarea, transportul iș ș ș

vânzarea cu amănuntul a acestora. În UE, sectorul agricol i alimentar asigurăș

circa 40 de milioane de locuri de muncă. 

 Pentru a func iona eficient i a rămâne moderne i productive, atât fermele, câtț ș ș

i sectoarele din amonte i din aval au nevoie de acces rapid la cele mai recenteș ș

informa ii despre domeniul agricol, despre metodele de cultivare i de cre tereț ș ș

i  despre evolu iile pie ei.  În perioada 2014-2020, se estimează că măsurileș ț ț

luate în cadrul PAC vor asigura servicii de internet mai bune i o infrastructurăș

de calitate pentru circa 18 milioane de europeni din mediul rural – echivalentul

a 6,4 % din popula ia rurală a UE. ț

O agricultură durabilă

Agricultorii se confruntă cu o dublă provocare – ei trebuie să producă alimente, dar să

protejeze în acela i  timp natura i  biodiversitatea.  Utilizarea prudentă a resurselorș ș

naturale  este  esen ială  pentru  produc ia  de  alimente  i  pentru  men inerea  calită iiț ț ș ț ț

vie ii, nu numai pentru genera iile actuale, ci i pentru cele viitoare. ț ț ș

Pentru a asigura stabilitatea i  predictibilitatea, sprijinul pentru venit va rămâne oș

parte esen ială a PAC. În cadrul acestuia, plă ile de bază vor depinde în continuare deț ț
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suprafa a fermei, în hectare. Viitoarea PAC trebuie însă să prioritizeze fermele mici iț ș

mijlocii i să încurajeze tinerii să devină fermieri.ș

În acest context, Comisia Europeană propune:

 sprijinul pe hectar să fie mai mare pentru fermele mici i mijlocii; ș

 propor ia de plă i directe primite de o fermă dincolo de suma de 60.000 EUR săț ț

fie redusă, iar plă ile să fie limitate la 100.000 EUR/fermă, pentru o distribu ieț ț

mai echitabilă a plă ilor; ț

 minimum 2% din plă ile directe alocate fiecărei ări din UE să fie rezervateț ț

pentru tinerii fermieri, fonduri care ar urma să fie înso ite de sprijin financiarț

din cadrul măsurilor pentru dezvoltare rurală i a celor care facilitează accesulș

la terenuri i transferul de terenuri; ș

 ările  UE să  trebuiască  să  se  asigure  că  nu  primesc  sprijin  decât  fermieriiț

veritabili. 

Ambi ii mai mari în materie de agricultură ecologicăț

 Fermierii joacă un rol-cheie în combaterea schimbărilor climatice, protejarea

mediului  i  conservarea  peisajelor  i  a  biodiversită ii.  Comisia  Europeanăș ș ț

urmăre te să-i ajute să joace acest rol, asigurându-se că PAC:ș

 va contribui la energia durabilă, precum i la atenuarea schimbărilor climaticeș

i la adaptarea la acestea; ș

 va promova dezvoltarea durabilă i gestionarea eficientă a resurselor naturaleș

precum apa, solul i aerul; ș

 va contribui la protejarea biodiversită ii, va îmbunătă i serviciile ecosistemiceț ț

i va conserva habitatele i peisajele. ș ș

O arhitectură verde pentru Politica Agricolă Comună

În propunerile sale, Comisia are în vedere o nouă arhitectură verde pentru PAC, cu

cerin e obligatorii consolidate i oportunită i sporite de finan are pentru agriculturaț ș ț ț

ecologică. Printre măsurile prevăzute în propuneri se numără:
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 conservarea  solurilor  prin  cerin e  de  protejare  a  zonelor  umede  (care  suntț

bogate în carbon) i prin rota ia culturilor; ș ț

 un instrument obligatoriu de gestionare a nutrien ilor, conceput pentru a ajutaț

fermierii să îmbunătă ească calitatea apei i să reducă nivelurile de amoniac iț ș ș

de protoxid de azot în fermele lor; 

 un  nou  flux  de  finan are  din  bugetul  PAC  alocat  plă ilor  directe  pentruț ț

programele ecologice, care va sprijini i va stimula fermierii să aplice practiciș

agricole benefice pentru climă, biodiversitate i mediu. ș

Prin  aceste  măsuri,  PAC  va  plasa  agricultura  în  centrul  Pactului  verde

European, strategiei UE privind biodiversitatea i  al strategiei de la fermă laș

consumator.

Fermierii sunt inima comunită ilor rurale.ț  Ei dau întregii Europe bunuri publice

vitale.  Viitoarea  PAC  î i  propune  să  dezvolte,  să  sus ină  i  să  investească  înș ț ș

comunită ile noastre rurale:ț

 ajutându-i pe tineri să devină fermieri, încurajând transferul de cuno tin e de laș ț

o genera ie la alta i îmbunătă indu-le accesul la terenuri; ț ș ț

 promovând ocuparea for ei de muncă, cre terea economică, incluziunea socialăț ș

i  dezvoltarea  locală  (inclusiv  bioeconomia  i  silvicultura  sustenabilă)  înș ș

zonele rurale; 

 îmbunătă ind răspunsul pe care agricultura UE îl oferă la cerin ele societă ii înț ț ț

ceea  ce  prive te  hrana  i  sănătatea  (inclusiv  furnizarea  de  alimente  sigure,ș ș

hrănitoare  i  ob inute  în  mod  sustenabil),  precum  i  în  ceea  ce  prive teș ț ș ș

bunăstarea animalelor; 

 oferind  sprijin  continuu  pentru  comunită ile  rurale  prin  ini iativa  „ț ț Sate

inteligente” i prin proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitateaș

comunită ii din cadrul ț programului LEADER. 
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5.4. Strategia de la fermă la consumator (Farm2Fork)

Strategia  Farm  to  Fork  î i  propune  să  accelereze  tranzi ia  către  un  sistemș ț
alimentar durabil care ar trebui:

• au un impact neutru sau pozitiv asupra mediului

• ajută la atenuarea schimbărilor climatice i la adaptarea la impactul acesteiaș

• inversează pierderea biodiversită iiț

• să asigure securitatea alimentară, nutri ia i sănătatea publică, asigurându-se că toatăț ș
lumea are acces la alimente suficiente, sigure, hrănitoare i durabileș

•  să  păstreze  accesibilitatea  alimentelor,  generând  în  acela i  timp  randamenteș
economice mai echitabile, încurajând competitivitatea sectorului aprovizionării UE iș
promovând comer ul echitabilț

Strategia are noi obiective i obiective, inclusiv:ș

 Promovarea consumului de alimente sănătoase i durabileș

 Îmbunătă iri pentru bunăstarea animalelorț

 Reducerea de eurilor i pierderilor alimentareș ș

 Promovarea ambalajelor durabile

 Strategia „De la fermă la consumator” va permite tranzi ia către un sistemț
alimentar  durabil  al  UE,  care  protejează  securitatea  alimentară  i  asigurăș
accesul la o alimenta ie sănătoasă, produsă de o planetă sănătoasă. ț

 Strategia va reduce amprenta de mediu i climatică a sistemului alimentar alș
UE  i  va  consolida  rezilien a  acestuia,  protejând  sănătatea  cetă enilor  iș ț ț ș
asigurând subzisten a operatorilor economici. ț

 Strategia stabile te obiective concrete de transformare a sistemului alimentar alș
UE, inclusiv o reducere cu 50 % a utilizării i a riscului pesticidelor, o reducereș
cu cel pu in 20ț  % a utilizării îngră ămintelor, o reducere cu 50ș  % a vânzărilor
de antimicrobiene utilizate pentru animalele de fermă i acvacultură, precum iș ș
atingerea obiectivului de a consacra 25 % din terenurile agricole agriculturii
ecologice. 
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 De asemenea, aceasta propune măsuri ambi ioase pentru a garanta că op iuneaț ț
sănătoasă  este  i  cea  mai  u or  accesibilă  pentru  cetă enii  UE,  inclusivș ș ț
îmbunătă irea etichetării pentru a răspunde mai bine nevoilor consumatorilor înț
materie de informare cu privire la alimentele sănătoase i durabile.ș

 Fermierii europeni, pescarii i producătorii din domeniul acvaculturii joacă unș
rol esen ial în tranzi ia către un sistem alimentar mai echitabil i mai durabil.ț ț ș
Ace tia  vor  beneficia  de  sprijin  din  partea  politicii  agricole  comune  i  aș ș
politicii comune în domeniul pescuitului, prin intermediul unor noi fluxuri de
finan are  i  al  programelor  ecologice  în  vederea  adoptării  unor  practiciț ș
durabile. 

 Durabilitatea ca marcă a Europei va deschide noi oportunită i de afaceri i vaț ș

diversifica sursele de venit pentru fermierii i pescarii europeni.ș
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5.5. Strategia privind biodiversitatea

 Noua  strategie  privind  biodiversitatea  abordează  factorii-cheie  ai  declinului
biodiversită ii,  cum ar fi  ț utilizarea nesustenabilă a terenurilor i  a mării,ș
supraexploatarea resurselor naturale, poluarea i speciile alogene invazive.ș

 

 Adoptată în plină pandemie de COVID-19, strategia este un element central al
planului de redresare al UE, fundamental  pentru  prevenirea apari iei  unorț
epidemii viitoare i  consolidarea rezilien ei la acestea, precum i pentruș ț ș
oferirea  unor  oportunită i  imediate  de  afaceri  i  de  investi ii  pentruț ș ț
relansarea economiei UE. 

 Aceasta  urmăre te,  de  asemenea,  să  integreze  considera iile  legate  deș ț
biodiversitate  în  strategia  globală  de  cre tere  economică  a  UE.  Strategiaș
propune, printre altele, stabilirea unor obiective obligatorii pentru refacerea
ecosistemelor i a râurilor deteriorate, îmbunătă irea sănătă ii habitatelorș ț ț
i  a speciilor protejate din UE, readucerea polenizatorilor pe terenurileș

agricole,  reducerea poluării,  „înverzirea” ora elor noastre,  consolidareaș
agriculturii ecologice i a altor practici agricole favorabile biodiversită ii iș ț ș
îmbunătă irea sănătă ii pădurilor europene. ț ț

 Strategia prezintă măsuri concrete pentru a repune biodiversitatea Europei pe
calea redresării până în 2030, inclusiv transformarea a cel pu in 30 % dinț
terenurile i mările Europei în zone protejate gestionate eficient i, pentruș ș
cel  pu in 10 % din suprafa a agricolă,  revenirea la  elemente  de  peisajț ț
bogate în diversitate.

 Ac iunile prevăzute în domeniul protec iei, utilizării durabile i refacerii naturiiț ț ș

vor aduce beneficii economice comunită ilor locale, creând ț locuri de muncă iș

cre tere durabilăș . Va fi deblocată o finan are în valoare de 20 de miliardeț

EUR/an pentru biodiversitate prin diverse surse, inclusiv fonduri UE iș

finan are na ională i privată.ț ț ș
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5.6. Planul de ac iune pentru economia circularăț

 În  martie  2020  Comisia  Europeană  a  adoptat  un  Plan  de  ac iune  pentruț
economia circulară – unul dintre principalele elemente constitutive ale Pactului
verde european, noua agendă a Europei pentru cre tere durabilă. Noul plan deș
ac iune prevede măsuri de-a lungul întregului ciclu de via ă al produselor iț ț ș
vizează să pregătească economia noastră pentru un viitor verde, să consolideze
competitivitatea,  protejând  în  acela i  timp mediul  i  să  acorde  noi  drepturiș ș
consumatorilor. Noul plan valorifică rezultatele activită ii desfă urate din 2015ț ș
i se concentrează pe proiectarea i crearea unei economii circulare cu scopulș ș

de a se asigura că resursele utilizate sunt men inute în economia UE cât maiț
mult timp posibil. 

 Context. Pactul verde european, prezentat de Comisia von der Leyen la 11
decembrie 2019, stabile te o foaie de parcurs ambi ioasă către realizarea uneiș ț
economii circulare neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei, în
care cre terea economică este decuplată de utilizarea resurselor.  ș O economie
circulară reduce presiunea asupra resurselor naturale i  este o condi ieș ț
prealabilă pentru atingerea neutralită ii climatice până în 2050 i pentruț ș
stoparea  pierderii  biodiversită ii.ț  Jumătate  din  emisiile  totale  de  gaze  cu
efect de seră i peste 90 % din pierderea biodiversită ii i stresul hidric provinș ț ș
din extrac ia i prelucrarea resurselor.ț ș

 Economia circulară va avea beneficii nete pozitive sub forma cre terii PIB-uluiș
i a creării de locuri de muncă, deoarece aplicarea în Europa a unor măsuriș

ambi ioase legate de  ț economia circulară poate duce la cre terea PIB-uluiș
UE cu încă 0,5 % până în 2030 i la crearea a aproximativ 700.000 de noiș
locuri de muncă.

Tranzi ia către o economie circulară este deja în curs, acest model durabil fiindț
adoptat de întreprinderi, de consumatori i de autorită ile publice din Europa.ș ț
Comisia se va asigura că tranzi ia către economia circulară oferă oportunită i pentruț ț
to i i că nimeni nu este lăsat în urmă. Planul de ac iune pentru economia circulară,ț ș ț
prezentat astăzi ca parte a Strategiei industriale a UE, propune măsuri care să asigure
că:
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 Produsele  durabile  devin  regula  pe  pia a  UEț .  Comisia  va  propune  acte
legislative privind politica în materie de produse durabile pentru a se asigura că
produsele introduse pe pia a UE sunt concepute să dureze mai mult, să fie maiț
u or de reutilizat, de reparat i de reciclat i vor include cât mai multe materialeș ș ș
reciclate  în  locul  materiilor  prime  principale.  Unica  folosin ă  va  fiț
restric ionată,  se  vor  găsi  solu ii  pentru  obsolescen a  prematură  i  se  vaț ț ț ș
interzice distrugerea bunurilor de folosin ă îndelungată rămase nevândute.ț

 Capacitatea de ac iune a consumatorilor este consolidată.ț  Consumatorii vor
avea acces la informa ii fiabile cu privire la aspecte cum ar fi poten ialul deț ț
reparare i durabilitatea produselor ceea ce îi va ajuta să facă alegeri durabileș
din punctul de vedere al mediului. Cetă enii vor beneficia de un veritabil „dreptț
la reparare”.

 Aten ia  este  concentrată  pe  sectoarele  care  utilizează  cele  mai  multeț
resurse i în care poten ialul pentru circularitate este ridicat.ș ț  Comisia va
introduce măsuri concrete privind:

 produsele  electronice  i  TICș  –  „Ini iativa  pentru  circularitate  înț
domeniul electronicii” pentru a dispune de produse cu o durată de via ăț
mai mare i pentru îmbunătă irea colectării i a tratării de eurilorș ț ș ș

 bateriile i vehiculele – ș un nou cadru de reglementare pentru baterii în
scopul  îmbunătă irii  durabilită ii  i  al  stimulării  poten ialului  deț ț ș ț
circularitate al bateriilor

 ambalajele – noi cerin e obligatorii cu privire la ceea ce este permis peț
pia a UE, inclusiv reducerea ambalajelor (excesive)ț

 materialele  plastice  –  noi  cerin e  obligatorii  pentru  con inutul  deț ț
materiale  reciclate,  o  aten ie  deosebită  fiind  acordată  atâtț
microplasticelor,  cât  i  materialelor  plastice  de  origine  biologică  iș ș
biodegradabile

 materialele textile – o nouă Strategie a UE pentru textile în scopul de a
consolida competitivitatea i inovarea în acest sector i de a stimula pia aș ș ț
UE a reutilizării materialelor textile

 construc iile i  clădirileț ș  – o Strategie cuprinzătoare pentru un mediu
construit în mod durabil care să promoveze principiile de circularitate în
cazul clădirilor
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 alimentele  – o nouă ini iativă legislativă privind reutilizarea, cu scopulț
de  a  înlocui  ambalajele,  vesela  i  tacâmurile  de  unică  folosin ă  cuș ț
produse reutilizabile în cadrul serviciilor alimentare

 Se produc mai  pu ine de euriț ș .  Se va acorda aten ie  evitării  producerii  deț

de euri, în ansamblu, i transformării acestora în resurse secundare de înaltăș ș

calitate care beneficiază de pe urma unei pie e func ionale a materiilor primeț ț

secundare. Comisia va analiza posibilitatea de a se stabili un model armonizat

la  nivelul  UE  pentru  colectarea  separată  a  de eurilor  i  pentru  etichetareaș ș

acestora. Planul de ac iune propune i o serie de ac iuni menite să reducă laț ș ț

minimum exporturile  de  de euri  de  către  UE i  să  abordeze  problemaș ș

transporturilor ilegale din acest domeniu.
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5.7. Noua agenda privind consumatorii

Context. UE are un cadru solid de protec ie a consumatorilor, dezvoltat pe parcursulț
multor  ani  i  îmbunătă it  recent  prin  mai  multe  ini iative  legislative  de  careș ț ț
consumatorii din UE vor beneficia în anii următori.

Drepturile consumatorilor în contextul crizei provocate de COVID-19

Fie că este  vorba despre escrocherii  online sau despre anularea unor rezervări  de
călătorie, pandemia de COVID-19 a afectat în numeroase feluri via a consumatorilor.ț
Comisia  va  continua  să  ia  măsuri  în  cazurile  de  escrocare  a  consumatorilor,  în
cooperare cu  Re eaua de cooperare pentru protec ia consumatorilorț ț     i  în dialog cuș
platformele i cu toate păr ile relevante. De asemenea, Comisia va analiza impactulș ț
pe  termen  mai  lung  al  COVID-19  asupra  modelelor  de  consum  ale  europenilor,
analiză care va servi drept bază pentru viitoarele ini iative politice.ț

Consolidarea  rolului  consumatorilor  i  îmbunătă irea  protec iei  conferiteș ț ț
acestora

Noua agendă privind consumatorii prezintă o viziune pentru politica UE de protec ieț
a consumatorilor în perioada 2020-2025, axată pe cinci domenii prioritare:

Tranzi ia verde  ț – Comisia î i propune să asigure disponibilitatea produselorș
durabile pe pia a UE i informarea mai bună a consumatorilor, pentru ca ace tiaț ș ș
să  poată  alege  în  cuno tin ă  de  cauză.  Anul  viitor,  Comisia  va  prezenta  oș ț
propunere  pentru  a  oferi  consumatorilor  informa ii  mai  bune  cu  privire  laț
durabilitatea produselor i pentru a combate practicile de tipul dezinformăriiș
ecologice  (greenwashing)  sau  al  obsolescen ei  premature.  De  asemenea,ț
Comisia va promova repararea produselor i va încuraja utilizarea produselorș
mai durabile i „circulare”. Tranzi ia verde nu poate avea loc fără participareaș ț
întreprinderilor. Comisia este hotărâtă să colaboreze cu operatorii economici
pentru a-i încuraja să se angajeze în sprijinul consumului durabil, în plus fa ăț
de ceea ce prevede legea. 

 Transformarea  digitală  –  transformarea  digitală  schimbă  radical  via aț
consumatorilor,  oferindu-le  noi  oportunită i,  dar  prezentând  i  provocări.ț ș
Comisia urmăre te să combată practicile comerciale online care nu in seamaș ț
de dreptul  consumatorilor  de  a  face  o  alegere  în  cuno tin ă  de  cauză,  careș ț
abuzează  de  tendin ele  comportamentale  ale  consumatorilor  sau  leț
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distorsionează procesele decizionale, cum ar fi interfe ele manipulatoare (ț dark
patterns) i publicitatea ascunsă. În plus, atunci când se stabilesc normele careș
reglementează economia digitală i cerin ele privind inteligen a artificială (IA),ș ț ț
interesele  consumatorilor  trebuie  să  fie  luate  în  considerare  în  mod
corespunzător.  Pentru a  adapta normele actuale la digitalizarea în curs i  laș
cre terea  numărului  de  produse  conectate,  Comisia  va  revizui  i  Directivaș ș
privind siguran a produselorț . Întrucât este necesar să se consolideze protec iaț
consumatorilor  în  ceea  ce  prive te  digitalizarea  serviciilor  financiare  cuș
amănuntul,  vor  fi  revizuite  i  directivele  privind  ș creditele  de  consum     iș
comercializarea serviciilor financiare. 

Asigurarea  respectării  efective  a  drepturilor  consumatorilor  –
responsabilitatea de a asigura respectarea drepturilor consumatorilor le revine
statelor membre, iar Comisia are un rol de coordonare i de sprijin. Comisia vaș
ajuta statele membre să transpună la timp i să asigure respectarea legisla iei înș ț
materie  de  protec ie  a  consumatorilor,  inclusiv  prin  intermediul  Re elei  deț ț
cooperare pentru protec ia consumatorilor. Comisia va sprijini, de asemenea,ț
autorită ile  na ionale,  printre  altele  prin  furnizarea  unui  set  de  instrumenteț ț
electronice inovatoare pentru a consolida capacitatea autorită ilor na ionale deț ț
a combate practicile  comerciale ilegale  din mediul  online i  de a identificaș
produsele nesigure. 

Nevoile specifice ale anumitor grupuri de consumatori – anumite grupuri de
consumatori aflate în anumite situa ii pot fi deosebit de vulnerabile i au nevoieț ș
de garan ii specifice, de exemplu copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cuț
handicap.  Comisia  va  examina  cerin ele  privind  standardele  referitoare  laț
produsele  pentru  îngrijirea  copiilor.  În  ceea  ce  prive te  vulnerabilită ileș ț
financiare, exacerbate de criza provocată de COVID-19, Comisia va majora
finan area  pentru  îmbunătă irea  serviciilor  de  consiliere  în  materie  deț ț
îndatorare în statele membre. Comisia va sprijini, de asemenea, ini iativele careț
oferă consiliere la nivel local privind modalită ile de accesare a informa iilor –ț ț
atât online, cât i offline.ș  

Cooperarea  interna ionalăț  –  într-o  lume  globalizată  în  care  cumpărăturile
online  nu  se  limitează  la  frontierele  na ionale,  cooperarea  cu  parteneriiț
interna ionali  a  devenit  crucială.  Comisia  va elabora un Plan de ac iune  cuț ț
China în 2021 pentru a spori siguran a produselor vândute online. Începând dinț
2021,  Comisia  va  oferi,  de  asemenea,  sprijin  în  materie  de  reglementare,
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asisten ă tehnică i consolidarea capacită ilor pentru regiunile partenere ale UE,ț ș ț
inclusiv în Africa. 

5.8. Noua strategie industrială

Europa demarează tranzi ia către neutralitatea climatică i către pozi ia de lider înț ș ț
domeniul  digital.  La  acest  început  de  eră,  industria  europeană  poate  fi  din  nou
deschizătoare de drumuri.

Există  trei  motoare  care  vor  transforma  industria  europeană,  vor  sprijini
întreprinderile  mici  i  mijlocii  (IMM)  i  vor  men ine  Europa  sustenabilă  iș ș ț ș
competitivă:

 tranzi ia ecologicăț , sprijinită de Pactul verde european care este noua strategie 
de cre tere a Europei; ș

 tranzi ia digitalăț , care permite industriei i IMM-urilor să fie mai proactive, le ș
oferă lucrătorilor noi competen e i sprijină decarbonizarea economiei;ț ș

 competitivitatea pe scena mondială, Europa trebuind să valorifice impactul 
pie ei sale unice pentru a stabili standarde la nivel global.ț

Pia a unică ț le oferă întreprinderilor din UE o pia ă internă vastă, stimulând comer ulț ț
i concuren a i îmbunătă ind eficien a. O mai bună integrare i func ionare a pie eiș ț ș ț ț ș ț ț

unice ar putea genera cre tere în mai multe sectoare, precum:ș

 produsele prelucrate: între 183 i 269 de miliarde EUR pe an în plus;ș
 serviciile: 338 de miliarde EUR pe an în plus;

Rezultatul va fi o cre tere a PIB-ului UE cu aproximativ 12 %.ș

Politica în domeniul concuren ei reprezintă o piatră de temelie a pie ei unice. Ea ț ț
spore te competitivitatea întreprinderilor, contribuie la crearea unor condi ii de ș ț
concuren ă echitabilă, stimulează inovarea i le oferă mai multe op iuni ț ș ț
consumatorilor. Este esen ial ca normele UE în domeniul concuren ei să fie adaptate ț ț
la o lume aflată în schimbare.
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Întreprinderile mici i mijlociiș  sunt esen iale pentru competitivitatea i prosperitateaț ș
Europei. Pe baza noii strategii în domeniu, UE va sprijini IMM-urile:

 încurajând inovarea prin noi programe de finan are i crearea de centre de ț ș
inovare digitală, în cadrul tranzi iilor sustenabile i digitaleț ș  

 reducând birocra iaț , prin eliminarea obstacolelor de pe pia a unică i facilitarea ț ș
accesului la finan are ț

 permi ând  un  acces  mai  bun  la  finan areț ț ,  prin  instituirea  unui  fond  pentru
ofertele publice ini iale ale IMM-urilor (cu investi ii canalizate prin intermediulț ț
unui nou fond de tip public-privat) i prin ini iativa ESCALAR (un mecanismș ț
menit să sporească dimensiunea fondurilor cu capital de risc i să atragă maiș
multe investi ii private).ț

5.9. Strategia pentru o mobilitate sustenabilă i inteligentăș

Comisia  Europeană a  prezentat  în  data  de  9  decembrie  2020 „Strategia  pentru  o
mobilitate sustenabilă i inteligentă”, înso ită de un ș ț plan de ac iune cuprinzând 82ț
de ini iativeț  care  vor  ghida  activitatea europeană în  următorii  patru ani.  Această
strategie pune bazele procesului prin care sistemul de transport al Uniunii î i poateș
realiza transformarea verde i digitală i poate deveni mai rezilient în fa a viitoarelorș ș ț
crize. După cum se subliniază în Pactul verde european, rezultatul va fi o reducere cu
90 % a emisiilor până în 2050, ob inută gra ie unui sistem de transport inteligent,ț ț
competitiv, sigur, accesibil i la pre uri abordabile.ș ț

Context. Având în vedere că transporturile contribuie cu aproximativ 5 % la PIB-ul
UE i că asigură locuri de muncă pentru un număr de peste 10 milioane de persoaneș
în Europa, sistemul de transport este esen ial pentru întreprinderile europene i pentruț ș
lan urile de aprovizionare mondiale. În acela i timp, însă, transporturile au i efecteț ș ș
negative asupra societă ii  noastre:  emisii  de poluan i i  de gaze cu efect  de seră,ț ț ș
zgomot, accidente rutiere i congestionarea traficului. Astăzi, emisiile din transporturiș
reprezintă aproximativ un sfert din emisiile totale de gaze cu efect de seră ale UE.

Acest  efort de transformare a transporturilor  vine într-un moment în care întregul
sector  suferă  încă  de  pe  urma  efectelor  coronavirusului.  Cu  investi ii  publice  iț ș
private sporite în modernizarea i  „înverzirea” flotelor i  infrastructurii  noastre, iș ș ș
prin  consolidarea  pie ei  unice,  avem  acum  o  oportunitate  istorică  de  a  faceț
transporturile europene nu doar mai sustenabile, ci mai competitive la nivel mondial
i mai reziliente în fa a oricăror ocuri viitoare.ș ț ș
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De această  evolu ie  trebuie  să  poată  beneficia  însă  toată  lumea:  este  esen ial  caț ț
mobilitatea  să  fie  disponibilă  i  abordabilă  pentru  to i,  ca  regiunile  rurale  iș ț ș
îndepărtate să rămână conectate i  ca sectorul să ofere condi ii  sociale bune i  săș ț ș
asigure locuri de muncă atractive.

Principalele etape pentru un viitor inteligent i sustenabilș

Toate modurile de transport trebuie să devină mai sustenabile, cu alternative verzi
disponibile pe scară largă i cu stimulente adecvate puse în aplicare pentru a încurajaș
tranzi ia. Stabilirea unor etape concrete va men ine sistemul european de transport peț ț
traiectoria către un viitor inteligent i sustenabil:ș

Până în 2030:

 cel pu in 30 de milioane de autoturisme cu emisii zero vor fi în exploatare peț
drumurile europene;

 100 de ora e europene vor fi neutre din punct de vedere climatic;ș  

 traficul feroviar de mare viteză se va dubla la nivelul întregii Europe; 

 călătoriile colective programate pentru deplasări cu o lungime de sub 500 de
km vor trebui să fie neutre din punctul de vedere al carbonului; 

 mobilitatea automatizată va fi implementată la scară largă;

 navele maritime cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe pia ă;ț  

Până în 2035:

 aeronavele de mare capacitate cu emisii zero vor fi pregătite pentru lansarea pe
pia ă;ț  

Până în 2050:

 aproape toate autoturismele, furgonetele, autobuzele i vehiculele grele noi vorș
avea emisii zero; 

 traficul feroviar de marfă se va dubla; 
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 vom dispune  de  o  re ea  transeuropeană  de  transport  (TEN-T)  multimodalăț
deplin opera ională, pentru un transport sustenabil i inteligent, cu conectivitateț ș
de mare viteză;

10 domenii-cheie de ac iune pentru a transforma această viziune în realitateț

Pentru a transforma obiectivele noastre în realitate, strategia identifică un total de 82
de ini iative în 10 domenii-cheie  de ac iune („ini iative emblematice”),  fiecare cuț ț ț
măsuri concrete.

Sustenabil

Pentru ca transportul să devină sustenabil, în practică acest lucru înseamnă:

 Stimularea adoptării  vehiculelor,  navelor i  aeronavelor cu emisii  zero,  aș
combustibililor  regenerabili  i  cu  emisii  scăzute  de  carbon  ș i  aș
infrastructurii aferente – de exemplu, prin instalarea a 3 milioane de puncte
publice de încărcare până în 2030 

 Crearea  de  aeroporturi  i  porturi  cu  emisii  zero  ș –  de  exemplu,  prin  noi
ini iative de promovare a combustibililor sustenabili în sectorul avia iei i înț ț ș
cel maritim. 

 Realizarea unei mobilită i interurbane i urbane sănătoase i sustenabile ț ș ș –
de exemplu, prin dublarea traficului feroviar de mare viteză i dezvoltarea uneiș
infrastructuri suplimentare pentru biciclete în următorii 10 ani. 

 „Înverzirea” transportului de marfă  – de exemplu, prin dublarea traficului
feroviar de marfă până în 2050. 

 Tarifarea carbonului i oferirea de stimulente mai bune utilizatorilor ș – de
exemplu,  prin  aplicarea  unui  set  cuprinzător  de  măsuri  pentru  a  asigura  o
tarifare echitabilă i eficientă în întreg sectorul transporturilor.ș  
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Inteligent

Inovarea i digitalizarea vor influen a modul în care pasagerii i mărfurile circulă înș ț ș
viitor, dacă sunt create condi iile corecte. Strategia prevede:ț

 Transformarea mobilită ii multimodale conectate i automatizate ț ș în realitate
-  de  exemplu,  oferind  pasagerilor  posibilitatea  să  cumpere  bilete  pentru
călătorii multimodale i asigurând o trecere fără probleme a mărfurilor de la unș
mod de transport la altul. 

 Stimularea  inovării  i  a  utilizării  datelor i  a  inteligen ei  artificiale  ș ș ț (IA)
pentru o mobilitate mai inteligentă – de exemplu, acordând un sprijin deplin
implementării  dronelor  i  a  aeronavelor  fără  pilot  la  bord,  precum i  altorș ș
ac iuni care vizează construirea unui spa iu european comun al datelor privindț ț
mobilitatea. 

Rezilient

Transporturile  au  fost  unul  dintre  sectoarele  cele  mai  afectate  de  pandemia  de
COVID-19,  multe  întreprinderi  de  profil  confruntându-se  cu  imense  dificultă iț
opera ionale i financiare. Prin urmare, Comisia se angajează:ț ș

 să consolideze pia a unică  ț – de exemplu, prin consolidarea eforturilor i aș
investi iilor  pentru  finalizarea  ț re elei  transeuropene  de  transport  (TEN-T)ț
până în 2030 i pentru sprijinirea eforturilor sectorului de a reconstrui maiș
bine prin investi ii sporite, atât publice, cât i private, în modernizarea flotelorț ș
în toate modurile de transport. 

 să asigure o  mobilitate echitabilă i justă pentru to i  ș ț – de exemplu, făcând
astfel încât noua mobilitate să devină abordabilă i accesibilă în toate regiunileș
i  pentru  to i  pasagerii,  inclusiv  pentru  cei  cu  mobilitate  redusă,  i  făcândș ț ș

sectorul mai atractiv pentru lucrători. 

 să  mărească  siguran a  i  securitatea  transporturilor  ț ș la  nivelul  tuturor
modurilor – inclusiv prin reducerea aproape la zero a numărului de decese
până în 2050. 
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5.10. Strategia Regională Vest pentru Dezvoltare 2021 – 2027

Priorită i de dezvoltareț

 Economie prosperă, competitivă, bazată pe inovare

 Tranzi ie verde i schimbări climaticeț ș

 Accesibilitate

 Educa ie, Sănătate i Sisteme sociale performanteț ș

 Sustenabilitate prin turism i culturăș

 Dezvoltare urbană durabilă

 Traditie si diversificare in mediul rural

Strategia  Regională  Vest  de  Specializare  Inteligentă  2021-2027

(RIS3) 

 Agricultură i industrie alimentară;ș

 Eficien ă energetică i construc ii (clădiri) sustenabile;ț ș ț

 Industria manufacturieră i prelucrătoare;ș

 Industrii culturale i creative; ș

 TIC, industria 4.0 i automotive;ș

  Sănătate i calitatea vie ii.ș ț

185



5.11. Viziunea 2050 de dezvoltare a jude ului Timiț ș

Obiectiv superior

"Dezvoltarea durabilă a judeţului Timiş prin crearea unui mediu economico-social

competitiv,  stabil,  sănătos şi  diversificat,  capabil  să  asigure dezvoltare  economică

continuă  prin  avantaj  comparativ,  specializare  i  reindustrializare  inteligentă,ș

economisirea relativă de resurse minerale i energetice clasice,  protec ia  mediului,ș ț

creşterea calităţii  vieţii  cetăţenilor  şi  reducerea  semnificativă  a decalajelor  de

evolu ie  faţă  de  regiunile  similare  NUTS  3  ale  Uniunii  Europene  (UE), nivelulț

de  dezvoltare  al  jude ului  ajungând  în  anul  2050  la  nivelul  mediu  al  regiunilorț

dezvoltate din UE” – adi-pct.ro.

Direc ii strategiceț

1. Tranzi ia spre condi ii de via ă i spre un nivel de sănătate ridicat;ț ț ț ș

2. Trecerea  la  păstrarea  viabilită ii  mediului  înconjurător  i  dezvoltare  socio-ț ș

culturală a colectivită ilor de popula ie umană;ț ț

3. Tranzi ia  spre  consum eficient  de  materiale-energie,  securitate  energetică  siț

mobilitatea bunurilor i persoanelor;ș

4. Un sistem integrat de cunoa tere i de învă are pentru dezvoltare economică iș ș ț ș

socială;

5. Tranzi ia  spre  o  produc ie  locală  alimentară  i  securitatea  sănătă iiț ț ș ț

colectivită ilor umane i a mediului înconjurător;ț ș

6. Trecerea la permanentizarea unor rela ii interna ionale de cooperare regionalăț ț

i la crearea unei dimensiuni institu ionale vizibile la nivelul UE.ș ț
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5.12. Priorită i de dezvoltare ale comunei 2021-2027ț

Prioritatea 1 – O comună mai inteligentă

 Dezvoltarea  socio-economică  a  comunei  prin  cre terea  competivită ii  iș ț ș
diversificarea economiei locale, sprijinirea antreprenorilor i a IMM-urilor;ș

 Prioritizarea,  promovarea i  valorificarea avantajelor  competitive economiceș
locale (agricultură, biodiversitate, energie, turism, etc);

 Dezvoltare  economică  în  domeniul  agriculturii  durabile  prin  sus inereaț
fermierilor i promovarea tranzi iei către o agricultură ecologicăș ț ;

 Digitalizarea administra iei publice locale;ț

 Atragerea  de  investi ii  publice  i  private  în  agricultură,  industrie,  mediu,ț ș
cercetare i inova ieș ț ;

 Dezvoltarea bazei materiale a comunei prin dotarea cu echipamente i utilajeș ;

 Dotarea  i  extinderea  Serviciului  Voluntar  pentru  Situa ii  de  Urgen ă  alș ț ț
comunei;

Prioritatea 2 – O comună mai verde

 Extinderea re elei de utilită i tehnico-edilitare i cre terea accesului locuitorilorț ț ș ș
comunei la apă potabilă, canalizare, apă caldă, baie interioară i gaze;ș

 Managementul  sustenabil  al  resurselor  locale  prin  protejarea  biodiversită ii,ț
amenajare  peisagistică,  conservarea  habitatelor,  a  siturilor  naturale  i  aș
peisajelor;

 Dezvoltarea  unui  plan  de  ac iune  pentru  cre terea  rezilien ei  i  adaptareaț ș ț ș
comunei la schimbările climatice prin identificarea riscurilor naturale;

 Dotarea cu utilaje i echipamente necesare administra iei publice i gestionareaș ț ș
situa iilor de urgen ă;ț ț

 Eficientizarea energetică a clădirilor publice i privateș ;

 Dezvoltarea  capacită ilor  locale  de  produc ie  i  distribu ie  a  energieiț ț ș ț
regenerabile;

 Dezvoltarea economie circulată,  prin managementul  integrat  al  de eurilor  iș ș
promovarea consumului i al produc iei responsabileș ț ;

 Promovarea mobilită ii durabile la nivel local prin dezvoltarea infrastructuriiț
de transport public;
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Prioritatea 3 – O comună mai conectată

 Modernizarea  i  extinderea  infrastructurii  rutiere  prin  dezvoltarea  iș ș
reabilitarea re elei stradale, amenajarea i sistematizarea intersec iilor, precumț ș ț
i prin modernizarea drumurilor comunale principale i secundare;ș ș

 Cre terea siguran ei rutiere;ș ț
 Modernizarea arterelor componente, inclusiv prin realizarea de trotuare pentru

pietoni, zone verzi de protecţie (perdele de arbori), etc;

 Extinderea accesului la internet la nivel local.

Prioritatea 4 – O comunitate mai sănătoasă i incluzivăș

 Extinderea i diversificarea la nivel local a serviciilor medicale de familie i deș ș
specialitate, temporare i permanente;ș

 Cre terea  speran ei  de  via ă  a  popula iei  prin  dezvoltarea  de  programe  deș ț ț ț
monitorizare i preven ie sanitară;ș ț

 Asigurarea accesului la servicii de protec ie socială, sanitare i  educa ionaleț ș ț
pentru populaţia aflată în situaţii vulnerabile, de risc i deprivare materială;ș

 Cre terea  numărului  i  calită ii  serviciilor  sociale  destinate  persoanelorș ș ț
vârsnice i a persoanelor cu dizabilită i;ș ț

 Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii educa ionale i socio-culturale;ș ț ș

 Stimularea  ocupării  for ei  de  muncă  i  formarea  profesională  continuă  prinț ș
implementarea unor programe de consiliere, orientare şi reorientare a carierei
pentru tineri, adulţi i vârsnici.ș

Prioritatea 5 – O administra ie locală mai apropiată de comunitateț

 Dezvoltare teritorială durabilă i integrată;ș

 Reabilitarea, restaurarea i promovarea patrimoniului istoric local i a siturilorș ș
naturale protejate;

 Dezvoltare  economică  în  domeniul  turistic  prin  sprijinirea  ini iativelor  dinț
domeniul cultural i agro-turisticș ;

 Dezvoltarea  infrastructurii  de  agrement  şi  petrecere  a  timpului  liber  prin
amenajarea de spa ii verzi, terenuri i săli de sport;ț ș
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 Sprijinirea guvernan ei participative prin dezvoltarea capacităţii de planificareț
strategică  i  prin  organizarea  periodică  de  consultări  publice  cu  privire  laș
proiectele de dezvoltare ale comunei;

 Sprijinirea  parteneriatelor  public-private,  a  asocierilor  socio-economice  i  aș
organiza iilor societă ii civile;ț ț

 Cre terea capacită ii de monitorizare a indicatorilor locali de mediu, urbanismș ț
i a performan ei economice;ș ț

 Cre terea  capacită ii  de  absorb ie  a  fondurilor  europene  structurale  i  deș ț ț ș
coeziune, cât i a fonduri interna ionale de investi ii.ș ț ț

189



6. PORTOFOLIU DE PROIECTE
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6.1. Proiecte contractate i aflate în implementareș

Denumire proiect

Programul de 
finan are/Axa ț
prioritară sau 
Măsura

Valoarea totală
a proiectului 
LEI

Valoarea 
totală a 
proiectului  
EURO         

Data începerii
implementării
proiectului

Data 
previzionată 
pentru 
finalizarea 
implementării
proiectului

CONSTRUIRE IȘ
DOTARE

GRĂDINI Ă CUȚ
PROGRAM

PRELUNGIT
PECIU NOU

PNDR 2014-
2020

SM 7.2. 2,839,307.90 625,536.00 8/9/2017 8/9/2021
REABILITARE SI

DOTARE
CLĂDIRE CĂMIN

CULTURAL
DINIAȘ

PNDR 2014-
2020

SM 7.6. 2,951,920.48 650,346.00 9/29/2017 3/29/2021
REABILITARE

RE EA DEȚ
DISTRIBU IEȚ

APĂ POTABILĂ IȘ
STA IE DEȚ

TRATARE ÎN
LOCALITATEA

DINIA , COMUNAȘ
PECIU NOU IȘ

ÎNFIN AREȚ
RE EA DEȚ

CANALIZARE A
APELOR UZATE
MENAJERE ÎN
LOCALITATEA

DINIA  CUȘ
EVACUARE ÎN

STA IA DEȚ
EPURARE A

LOCALITĂ IIȚ
SÂNMARTINUL

SÂRBESC”

PNDR 2014-
2020

SM 7.2. 9,431,923.98 2,077,974.00 12/18/2017 12/18/2021
EXTINDERE
RETEA DE

CANALIZARE
PECIU NOU

PNDL 2014 -
2020 7,492,834.72 1,636,205 12/11/2017 12/11/2021

REABILITARE PNDR 2014- 2,642,510.83 567,245.00 7/17/2018 7/17/2021
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TERMICĂ IȘ
MODERNIZAREA

CĂMINULUI
CULTURAL DIN
SÂNMARTINUL

SÂRBESC,
COMUNA PECIU

NOU 
2020

SM 7.6.
MODERNIZARE

STRĂZI ÎN
LOCALITATEA
SÂNMARTINUL

SÂRBESC,
COMUNA PECIU

NOU

PNDR 2014-
2020

SM 7.2. 5,122,061.78 1,128,456.00 7/11/2017 7/10/2021
ACHIZI IEȚ
TRACTOR

MULTIFUNC IONȚ
AL CU

ATA AMENTE,Ș
COMUNA PECIU
NOU, JUDE ULȚ

TIMI ”Ș

PNDR 2014 -
2020               SM

19.2 16,937.58 81,964.35
 CONSTRUIRE IȘ

DOTARE COALĂȘ
GENERALĂ

CLASELE 0 - VIII
ÎN LOCALITATEA

PECIU NOU,
JUDE UL TIMIȚ Ș

POR/
10/2017/10/10.1b

/ 7regiuni 17,173,446.21 3,546,474 8/27/2020 6/30/2023
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6.2. Proiecte depuse i aflate în evaluareș

Denumire proiect

Programul de
finan are/ț

Axa prioritară sau
Măsura

Valoarea totală a
proiectului LEI

Valoarea totală a
proiectului   EURO                

MODERNIZAREA
DRUMURILOR
AGRICOLE DIN

COMUNA PECIU NOU
JUDE  TIMI  Ț Ș

PNDR 2014-2020
SM 4.3. 5,642,099.89 1,240,266.00

 CONSTRUIRE IȘ
DOTARE CASA

MORTUARA, SALA
MULTIFUNCTIONALA

, AMENAJARI
EXTERIOARE SI
IMPREJMUIRE

TEREN IN LOC. PECIU
NOU 1,952,258.53 410,138.34

LUCRARI DE
MODERNIZARE SI
EFICIENTIZARE
ENERGETICA A

CLADIRII LICEULUI
TEORETIC PECIU

NOU CNI 3,671,900.98 812,367.47
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6.3. Propuneri de proiecte 2021-2027

O1 – O comună mai inteligentă

1

Certificarea  produselor i a  serviciilor furnizate  de întreprinzătorii  locali. ș

Facilitarea accesului la finan are al micilor producători;ț

2

Diversificarea i extinderea  activităţilor economice agricole i non-agricole;  ș ș

modernizarea  tehnologiilor utilizate;

3 Înfiinţarea de linii  de producere a  combustibililor din  biomasă;

4 Valorificarea  deşeurilor rezultate  din activităţile agricole i nonagricole;ș

5 Refacerea  plantaţiilor pomicole  îmbătrânite i înfiinţarea de plantaţii noi;ș

6 Modernizarea exploataţiilor agricole de semisubzistenţă;

7

Facilitarea integrării personalului tânăr i calificat în exploatarea  terenurilorș

agricole;

8 Infiinţarea de  microferme i ferme vegetale i animale;ș ș

9

Realizare / modernizare spaţii de  produc ie / colectare / ț

 procesare / depozitare  / desfacere a  produselor locale;

10 Facilitarea accesului la spaţii de producţie şi utilităţi pentru întreprinderi;

11 Sprijin pentru producătorii agricoli;

12 Creşterea performanţelor agricole prin utilizarea de soiuri şi rase adecvate;

13 Infiinţarea de societăţi comerciale noi pe terenurile puse la dispoziţie de UAT;

14 Infiinţare Parc industrial;

15 Amenajare Hală agro industrială ;

16 Infiinţare Parc fotovoltaic;

17 Sprijinirea  dezvoltării  de  microintreprinderi  în  domeniul  agricol;

18

Construc ia unui centru zonal de colectare, depozitare, ț

procesare i ambalare a legumelor i fructelor;ș ș

19

Înfiin area unui birou de asisten ă pentru investitori i întreprinzători în cadrulț ț ș

Primăriei ;
20 Bursa de mărfuri şi servicii economice pentru mediude afaceri local;
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21 Sprijinirea firmelor pentru realizarea de investiţii în cercetare-dezvoltare;

22 Înfiin area mici firme pentru valorificarea principalelor produc ii i culturi locale;ț ț ș

23

 Sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul

public;

24

Dezvoltarea unei platforme industriale prin atragerea investitorilor şi 

înfiinţarea unui centru de afaceri;

25 Efectuarea de investiţii în infrastructură agricolă;

26

Înfiin area de entită i în domeniul agricol (fermă zootehnică i/ sau de legume;ț ț ș

ciupercărie; familii de albine, amenajare crescătorii de păstrăvi i crapi, înfiin areș ț

culturi plante medicinale; înfiin are cultură de salcie energetică; livezi; planta iiț ț

de struguri; etc);

27 Înfiin area unui centru i laborator de însămân are artificială a animalelor;ț ș ț

28 Crearea serviciului de ecarisaj  

29 Înfiin are fabrică de prelucrare i procesare a lapteluiț ș

30

Infiintarea si/sau modernizarea unor ferme si depozite agrozootehnice pentru

sprijinirea dezvoltarii sectorului de productie si depozitare agricola 

31 Imbunatatirea eficientei energetice

32 Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice

33

Asigurarea de venituri pentru fermieri si/sau muncitori agricoli si  cresterea

dimensiunii exploatatiilor si intainerirea structurii de varsta

34

Crearea de facilităţi persoanelor fizice sau juridice pentru încurajarea realizării

unor planta ii, împăduriri ale terenurilor neagricoleț

35

Investi ii  tangibile  i  intangibile  pentru  îmbunătă irea performan ei generale aț ș ț ț

întreprinderiior pentru procesarea i marketingul produselor locale;ș

36

Facilitarea transformarii agriculturii de semisubzistenta 

în  agricultura comerciala de tip familial;

37

Incurajarea infiintarii si functionarii administrative 

a grupurilor i asocia iilor de producatori locali;ș ț

38 Sprijin anual fermierilor afectati de restrictiile specifice
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 declararii statutului de arie protejata si desemnarii siturilor Natura 2000;

39 Sprijinirea practicilor agricole durabile specifice spatiului rural local;

40
Comasarea terenurilor agricole si forestiere;

41

Infiintarea i/sau modernizarea unor ferme si depozite agrozootehnice, pentruș

sprijinirea dezvoltarii sectorului de productie si depozitare agricola ;

42

Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene la nivelulul Consiliului

Local prin dezvoltarea unei Unită i de Implementare ;ț

43

Realizarea de parteneriate şi activităţi de înfrăţire cu localităţi din ţară şi din

străinatate în vederea schimbului de bune practici, dezvoltării i promovării deș

proiecte;

44 Realizarea serviciilor pentru plata online de tipul “ghiseu.ro” ;

45  Alte servicii online, de ex. urmărirea stadiului de rezolvare a unei cereri, etc. 

46

Implementarea unui sistem informaţional geografic (gis)  pentru realizarea

băncilor de date pentru cadastru imobiliar-edilitar,  urbanism şi amenajarea

teritoriului

47 Lucrari de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan, actualizare PUG;

48

Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei prin standardizarea elementelor de

identitate vizuală – formulare tip, materiale informative, adrese, răspunsuri;

49

Extinderea procedurilor de informare publică – utilizarea de noi metode pentru

informarea populaţiei asupra activităţii administraţiei publice;
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O2 – O comună mai verde

1

Reabilitarea i extinderea re elelor de utilită i publice (apă-canal, gaz, energieș ț ț

electrică, etc.)

2

Modernizarea si conectarea la reteaua de apa si canalizare menajera a tuturor

gospodariilor în sistem gravita ional şi cu pompare; sta ie de tratare a apei iț ț ș

asigurarea managementului de calitate al apei;

3

  Desfiintarea sistemelor individuale de colectare a apelor uzate – fose septice,

puturi absorbante – de catre toti detinatorii de locuinte individuale sau colective;

4

Identificarea unui loc pentru depozitarea deseurilor din constructii si a deseurilor

vegetale;

5 Realizarea unui sistem de colectare pentru aparate DEE;

6

Infiin area de perdele forestiere in vederea asigurarii ț

unei productii agricole de calitate, corespunzatoare;

7 Plantarea de arbori si arbusti in vederea refacerii fondului forestier;

8 Masuri de ecologizare a terenurilor degradate si redarea lor in fondul funciar;

9

Implementarea unui program de modernizare a spatiilor de stocare a dejectiilor

animaliere;

10 Extinderea i modernizarea infrastructurii de iluminat public;ș

11

Proiecte de dezvoltare a capacităţii de producţie energie electrică

 şi termică din surse regenerabile;

12

Reabilitarea termică i eficientizarea energetică a tuturor construc iilor dinș ț

localitate;

13 Dezvoltare Registru spaţii verzi i cre terea suprafe ei de spa ii verzi;;ș ș ț ț

14

 Înfiinţarea, regenerarea şi modernizarea spaţiilor verzi, dotare cu mobiler urban,

 opere de artă stradală şi amenajare locuri de joacă pentru copii ;

15 Realizare de alei pietonale si piste de biciclete;

16
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Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea riscurilor naturale şi de

sănătate a popula iei, inclusiv prin lucrari de stabilizare si protectie a terenurilorț

impotriva alunecarilor si de combatere a eroziunii solului;

17
Sistem de supraveghere video puncte cheie pe domeniul public;

18

Extinderea, modernizarea i reabilitarea energetică a unită ilor educa ionaleș ț ț

 (inclusiv sala de mese si spa iu activită i recreative) ;ț ț

19 Modernizarea sistemului de iluminat în institu iile publice;ț

20 Reabilitarea termică i utilizare energie regenerabilă la clădirea Primărieiș

21 Înfiin area unui centru de primiri urgen e;ț ț

22 Reabilitarea termica, modernizarea si dezvoltarea fondului locativ;

23 Dezvoltarea unui sistem de management integrat al de eurilor;ș

24

Lucrari de refacere a habitatelor naturale si marcaje, poteci, platforme de

observare si centre de vizitare, infrastructura specifica managementului si

monitorizarii habitatelor, achizitionare echipamente specifice;

25

Infrastructura pentru prevenirea riscurilor naturale, inclusiv a inundatiilor,

secetelor, cutremurelor, alunecărilor de teren, si reducerea consecintelor acestora

prin cre terea rezilien ei de răspuns i regenerare;ș ț ș

26 Reabilitarea instala iilor existente de-a lungul cursurilor de apă din localitate;ț

27 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si cladiri non-rezidentiale;

28 Modernizarea instalatiilor de producere a energiei termice;

29

Modernizarea i echiparea Serviciului Public Local pentru Situa ii de Urgen ă iș ț ț ș

Protec ie Civilă, cât i montare hidran i;ț ș ț
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O3 – O comună mai conectată

1

Modernizarea sistemului de transport în vederea asigurării conexiunii cu

localită ile vecine, achizi ionarea de mijloace de transport în comun ecologice ț ț

care să deservească satele apar inătoare;ț

2 Îmbunătă irea sistemului de indicatoare rutiere;ț

3 Modernizarea şi semnalizarea punctelor de intrare în oraş; 

4 Reabilitarea i modernizarea re elei rutiere;ș ț

5 Amenajare i modernizare poduri si pode e;ș ț

6 Amenajare sta ii de transport în comun;ț

7 Modernizare i extindere drumuri de acces catre obiectivele turistice; ș

8 Reabilitarea, modernizarea, extinderea strazilor;

9 Reabilitare,    modernizare    treceri    la nivel cu calea ferata;

10

Modernizarea garii, inclusiv a utilitatilor aferente, dotarea acestora cu sisteme

informatice, automate de eliberare a legitimatiilorde calatorie, etc;

11

Consolidări, terasamente, refacere i reabilitare drumuri de acces ș

afectate de alte lucrări sau de calamită i naturale;ț

12

Modernizare i extindere trotuare i alei pietonale, inclusiv amenajări pentruș ș

persoane cu dizabilită i;ț

13 Modernizarea sistemului de transport public în comun;

14 Amenajare locuri de parcare pentru biciclete;

15

Reabilitarea, redimensionarea şi modernizarea/ asfaltarea infrastructurii rutiere –

reţea stradală;

16 Parcare colectiva Cămine Culturale  ;

17 Modernizare i extindere căi de acces cimitire;ș

18 Modernizare i extindere Infrastructura pentru comunica ii .ș ț
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O4 – O comunitate mai sănătoasă i incluzivăș

1 Dotarea scolii generale si a gradinitelor ;

2 Construirea blocurilor de locuinte tip ANL;

3 Amenajarea cantinei la coală pentru servirea mesei;ș

4

Prevenirea abandonului scolar si identificarea unor surse de finantare pentru

persoanele care au abandonat scoala prin Programul „A doua ansă”;ș

5 Dezvoltarea invatamantului profesional incepand cu scoala gimnaziala;

6 Infiintarea unor spatii de joaca special amenajate pentru copii;

7 Reabilitare şi modernizare gradinite;

8 Asigurarea unui medic specialist de laborator;

9 Identificarea si reabilitarea unui spatiu pentru desfasurarea de servicii paleative;

10

Dezvoltarea de servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale i Centrulș

multifunctional pentru persoane cu dizabilitati;

11 Asigurarea de consultanta ocupationala pentru varstnici activi;

12 Re ea de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;ț

13 Extinderea unităţii medico-sociale de interes local;

14 Achizitionarea unei ambulante noi cu dotarile specifice;

15 Realizarea Centru medical de permanenţă i Policlinică;ș

16 Constructia de locuinte sociale pentru grupurile dezavantajate;

17 Cre terea accesibilită ii grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate;ș ț

18 Înfiin are structuri de economie socială;ț

19 Construirea de locuinţe sociale şi locuinţe pentru tineri;

20

Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organiza iilorț

neguvernamentale şi sectorului privat în cre terea capacită ii sectorului deș ț

sănătate;

21

Programe de consiliere şi orientare şcolarăpentru prevenirea fenomenului de

abandon şcolar;

22 Susţinerea prin burse sociale a tinerilor din familii vulnerabile;
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23 Programe dedicate tinerilor cu rezultate deosebite;

24 Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ, inclusiv a bazelor sportive;

25 Cabinete medicale în şcoli şi grădiniţe;

26 Actualizarea fondului de carte al bibliotecilor / biblioteca on-line;

27 Amenajare spatiu de joaca pentru copii;

28 Construire sala de sport si vestiare, prin extinderea colii gimnaziale;ș

29 Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel local;

30

Infiintarea unui centru de zi pentru varstnici si persoane cu dizabilitati prin

reamenajarea si reabilitarea cladirii existente;

31

Construcţia de noi unităţi locative destinate  închirierii prin programul derulat

prin ANL;

32

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între  instituţiile de învăţământ, organisme

care oferă servicii de formare profesională, agenţi  economici şi serviciile de

ocupare a forţei de  muncă;

33

Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de educa ie prin construirea ș ț

unui bazin de înot i dotarea logistică a unită ilor de învă ământ;ș ț ț

34

Extinderea suprafe ei intravilanului cu asigurarea utilită ilor în vederea realizăriiț ț

de locuin e;ț

35

Promovarea ocupării şi a incluziunii sociale prin oferirea de programe diverse

destinate perfecţionării, calificării şi recalificării la locurile de muncă;

36

Promovarea şi susţinerea creării de centre de sport şi recreere 

în parteneriat cu reţeaua educaţională;

37 Reabilitare i modernizare clădire locuin e sociale;ș ț

38

Sprijinirea implementării parteneriatelor de promovare a 

măsurilor active de ocupare a locurilor de muncă;

39 Îmbunătăţirea condiţiilor de via ă, prin asigurarea accesului la o locuinţă decentăț

a tinerilor, de serviciu sau sociale, în vederea ajutorării categoriilor de persoane

cu venituri modeste, în acest mod asigurându-se stabilitatea tinerilor specialişti în

comuna Peciu Nou;
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40

Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale şi

dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale;

41

Realizarea de investi ii în infrastructura-suport, echipamente, şi resurse umaneț

menite să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor oferite;

42 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale;

Creşterea gradului de perfecţionare a personalului didactic.

O5 – O administra ie locală mai apropiată de comunitateț

1 Infiintarea unui centru de promovare si dezvoltare a proiectelor turistice;

2 Modernizarea pietelor agro alimentare la nivelul comunitatii locale ;

3 Dezvoltarea infrastructurii turistice;

4 Dezvoltarea ecoturismului;

5

Dezvoltarea capacită ii locale de cazare i utilizarea acestora in scop turistic-ț ș

educativ;

6

Modernizarea obiectivelor culturale din comuna Peciu Nou, inclusiv includerea

lor într-un circuit turistic integrat;

7 Modernizarea i extinderea centrelor culturale locale;ș

8 Dezvoltarea traseelor turistice prin aplicarea marcajelor turistice;

9

Calificarea şi perfecţionarea forţei de muncă active din

 domeniul turismului şi serviciilor conexe;

10

Dezvoltarea turismului de evenimente prin organizarea de evenimente 

cu impact turistic ridicat (târguri, concursuri, festivaluri);

11 Finalizarea construcţiei capelei mortuare;

12 Reînnoirea fondului de carte din biblioteca comunala;

13 Modernizare i extindere cimitire existente;ș

14 Modernizare sediu Primărie;

15 Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive;

16 Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber;

17 Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună;
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 https://adi-pct.ro/
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